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احلمد هلل أوال وأخريا، وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم 

 تسليام كثريا.

نية بُ  يف أو تصّدع تعترب األرسة هي األساس يف املجتمعات، وأي خلل

هذه األرسة، يؤّدي إىل كثري من النزاعات وحاالت االنفصال بْي 

الزوجْي، وهذا ما قد يعمل عىل تدمري املجتمعات وعدم توازهنا، وكل 

 .ذلك راجع إىل العديد من األسباب التي تؤّدي إىل الطالق يف الدول

عنا العريب، بل إن وُيَعّد الطالق من أكرب وأكثر املشاكل انتشارا يف جمتم

نسبه الطالق يف تزايد مستمر، فأينام تلتفت جتد الكثري من قصص الطالق 

املؤملة واحلزينة، ال بد من الوقوف عىل بعض أسباب الطالق الكثرية 

منها مثال: الزواج املبكر، وتقصري الزوجْي يف مسؤولياهتام وواجباهتام؛ 

لزوجة يف كل كبرية كام أن تدّخل األهل سواء من أهل الزوج أو ا

وصغرية، وحتّكم الزوج والعنف اللفظي كالسّب والشتم والعنف 
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بالرضب، واإليذاء اجلسدي سيحول احلّب واالحرتام إىل بغض 

وكراهية، حتام يف املقابل ليس ثمة وسيلة لدى الزوجة إال التفكري 

 بالطالق للتخلص من الرضر الواقع عليها.

اصل بْي األزواج وعدم فهمه الطرف ومن األسباب األخرى: عدم التو

اآلخر، وعدم القدرة عىل استيعابه والتحاور بشكل حضاري، األمر الذي 

 .ينتهي يف أغلب األحيان إىل الطالق

ومن األسباب احلديثة: ظهور ظاهرة اإلدمان عىل مواقع التواصل 

االجتامعي، واخليانة االلكرتونية التي أدت إىل توتر العالقات والقطيعة 

 بْي األزواج. 

أما األرضار الناجتة عن الطالق، تتمثل بنظرة املجتمع إىل الزوجْي 

املطلقْي، وخصوصا النظرة إىل املرأة املطلقة وكأهنا ارتكبت جريمة، 

وأهم رضر هو الذي يقع عىل األوالد والتفكك األرسي، وتشتت األوالد 

ؤس وقلق وضياعهم بْي األب واألم، وما ينتج عنه من رضر نفيس، وب

 .وتوّتر يؤّثر عىل سلوكهم وحياهتم حتى سّن الشباب وما بعده
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وللحّد من هذه الظاهرة اخلطرية املدّمرة لألرسة واملجتمع، يتطلب 

إنشاء مكاتب ضمن اختصاص املحاكم الرشعية، تسمى مكاتب اإلصالح 

والوساطة والتوفيق األرسي، من أهدافها اإلرشاد األرسي الوقائي من 

شمل األرسة واستمراريتها، ومعاجلة اخلالفات األرسية، واألخذ  أجل لّ 

بأيدي الطرفْي للوصول إىل حلول لنزاعاهتم بشكل وّدي رضائي، دون 

 .اللجوء إىل النزاعات القضائية

 ويبقى السؤال: هل الطالق حّل للمشاكل الزوجية؟

مما ال شك فيه، أن الطالق أبغض احلالل عند اهلل، ولكنه يف أغلب 

احلاالت الصعبة التي تصل إىل طريق مسدود، ويستحيل معه االستمرار 

يف احلياة الزوجية، وبعد استنفاذ مجيع الطرق حلل اخلالفات بْي 

األزواج، يكون الطالق احلل األمثل واألفضل للطرفْي وأطفاهلم؛ 

 إلبعادهم عن أجواء املشاحنات املستمرة. 

 د. أْحد حسْي الرفاعي

 القدس
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ازدحام ظهر ذلك برتفعت معدالت الطالق يف السنوات العرش األخرية، ا

ساحات القضاء الرشعي بدعاوى اخلالفات الزوجية، وانضامم زوجات 

من  بعد شهور قليلة البائسات اليائسات إىل صفوف السنّ  صغريات

، وقد تكون عىل األغلب قاهرةالزواج، ثم اللجوء إىل الطالق ألسباب 

ختريب بيوت كانت آمنة ، ثم يتبع ذلك مكن جتاوزهاتافهة يأسبابا 

يف انترشت  عامة مشكلة اجتامعية كربىكله ومستقرة، لينتج عن ذلك 

 بالدنا العربية دون استثناء. مجيع

مزعجة، تبدو فاألرقام التي حتدثت عن مشاكل الطالق يف عاملنا العريب 

 طالق وفقا  ال حاالتففي دولة عربية واحدة مثل مرص سجلت 

%( عىل حاالت 44بزيادة نسبتها ) 2233لإلحصاءات الرسمية يف العام 

( دقائق، 6فبعد أن كان املعدل حالة طالق كل ) 2224العام يف طالق 

( دقائق، وهو تصاعد يؤدي إىل مزيد من 1أصبحت هناك حالة طالق كل )

وتطوع أهل اخلري  ،رف بتامسكه االجتامعياإلزعاج يف جمتمع عريب عُ 
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 . (3)شكالت األرسية وإهناء اخلالفات الزوجيةحلل امل

وختتلف من جمتمع آلخر  ،إن أسباب الطالق يف عاملنا العريب كثرية

حسب الظروف االجتامعية واالقتصادية لكل جمتمع، فهناك جمتمعات 

جتاه الطالق كام ظروفا  ضاغطة  لظروف االقتصادية الصعبةعربية متثل ا

قد يكون العكس، تمعات عربية أخرى يف جمبينام  هو احلال يف مرص،

عىل الطالق، فالرجل يف هذه  عامال  مساعدا   تكون الرفاهية االقتصادية

توجد لديه وال  ،البالد يستطيع أن يعيد جتربة الزواج مع زوجة أخرى

 .مشكلة يف تكاليفه

كام أن الضغوط النفسية الكثرية التي يعانيها الشباب اآلن بسبب البطالة 

النفيس والروحي تساعد عىل الطالق، فاحلالة املزاجية غري والفراغ 

السوية لكل من الزوج والزوجة تؤدي إىل توتر العالقة بينهام، وهو ما 

 .يؤدي يف النهاية إىل الطالق

الناس اليوم، أصبحوا أكثر ترددا فيام يتعلق بقرار الزواج، وغالبا ما و

، ومن عن أسباب الرفضسؤال للضوا ون عن الرغبة به تفاديا أن يتعرّ يعرّب 

                                                           

( موقع ل: )ارتفاع معدالت الطالق يكشف ضعف الوازع الدينيمن مقا اقتباساتانظر ( 3)

 2234يونيو  6، يوم اخلليج

https://www.alkhaleej.ae/ . 

https://www.alkhaleej.ae/
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تتمثل بعدم أسبابا لذلك  مواقدّ رصاحة، وهؤالء من أبدى رفضه للزواج 

اللتزام، أو الرتدد باختيار االستقرار املايل أو املهني، وعدم الرغبة يف ا

 املناسب. الرشيك

 مهاّم  أمرا عترب فهم هذه األسباب وطبيعة هذه اخلالفات بشكل مفصلويُ 

ة الزوجية، واحتامل عدم الرضا عن العالقة، وزيادة اخليانكللغاية، 

ناهيك عن النزاعات التي  رسي،والعنف األ ،معدالت سوء املعاملة

حتدث عىل خلفية التخطيط حلفالت الزفاف، وبالنظر إىل تردد الناس يف 

من شأنه أن جيعل الزواج يرتاجع كان ؛ هلذه األسبابقرار الزواج  اتـخاذ

 !واردليصبح احتامال غري 

صالح عبد املتعال؛ األستاذ باملركز القومي للبحوث االجتامعية يف  .د

مرص، يؤكد أن الطالق حتول بالفعل إىل مشكلة يف كثري من بالدنا العربية 

أخطرها  ،بسبب ارتفاع معدالته، وما ينجم عنه من تداعيات اجتامعية

 .(3)وحريهتم بْي أب وأم مطلقْي ،وضع األطفال يف مهّب الريح

 

                                                           

( موقع اخلليج من مقال: )ارتفاع معدالت الطالق يكشف ضعف الوازع الديني اقتباساتانظر ( 3)

 2234يونيو  6، يوم 

https://www.alkhaleej.ae/ . 

https://www.alkhaleej.ae/
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 ،بأ هذه رسالة طويلة من أحد القضاة الرشعيْي، وصلته عىل الواتس

دة مطلقة تصف حاهلا وتندب غباءها، ولعل فيها كّم من أرسلتها له سيّ 

 :، تقولالفوائد والعرب

 أنا سيدة متعلمة من عائلة كريمة.

 !! كنت متزوجة ولدّي بنت وولد، وتطلقت

 ري واحلديث عن طالقي ألنني )خمنوقة(!!أرغب يف التعب

 من املمكن أن تعتربوين مثاال واقعيا عن جتربة الطالق.

 .رن هبذا األمرألنه من األكيد أن هناك سيدات مثيل يفكّ 

 زوجي كان سيئا، لكنه ل يكن شيطانا.

 كان عصبيا، لكن قلبه كان طيبا.
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 ينسى ويرىض برسعة.

 وجرياين. ل أهيل وصديقايت إىل حْي ما تدّخ 

 !! كنت أحكي هلم فصول احلكاية، وهنا كانت بداية النهاية

 لو سألتم عن أكرت يشء تعلمته من جتربة الطالق؟

 سأقول لكم: أن ال أترّسع وال أهتّور.

 وأن أترك الباب دائام مواربا، وما أقطع شعرة معاوية.

 وأن أواجه مشاكيل بنفيس.

 .ايت وخصوصيايتوأن ال أسمح ألّي شخص بأن يتدخل يف حي

 من شجعك من أهلك عىل الطالق؟  :لو سألتم

 سأقول لكم: كلهم شجعوين بطريقة أو بأخرى.

 حتى حماوالهتم القليلة بأن أفكر بالرجوع، كانت حماوالت خجولة.
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 كانوا دائام حيّرضوين عىل فكرة االستقاللية.

 !!ول حيصل مرة أّن أحدا منهم قال يل: حافظي عىل بيتك

 مرة أن أحدا منهم قال يل: ل حيصل

 بأيّن أدّمر نفيس وأخّرب بيتي بيدّي.

 وأضّيع مستقبيل ومستقبل أوالدي.

 ل حيصل مرة أن أحدا منهم قال يل:

 بأيّن سأندم!! 

 !!ليس من املعقول أن أتزوج كل يوم، وأكّون عائلة، وأنكشف عىل رجل

 :ولألسف

  االتصاالت قبل ما أتطلق كانت يومية وبالساعات.

 كلهم ختّلوا عنّي!! ، وجمّرد ما وقع الطالق
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 !!وما بقي أحد يتفّرغ يل وال ألوالدي

 أخي كان يتعاىل ويتعاظم، ويسّب طليقي.

 مرتاح البال.وأوالده مع زوجته يعيش اآلن هو 

 ملا زوجته حتتاج له جتده يف احلال. 

 يركض نحوها وال حيتمل غياهبا، ويبكي ملا تكون )حردانة(!!

 بعد ما أنا تطلقت و)تبهدلت(!أختي، 

 تعلمت من جتربتي وأخذتني عربة و)بّطلت حترد(!

 وصارت ختاف أن أزورها يف بيتها حتى ال أحسدها!!

 آخر مرة اجتمعوا أهيل معي. 

 كان يوم نقلوا عفيش، وصار كل واحد منهم يأخد شيئا منه!

 !! وما زاد من عفيش، ألقيته باملخزن
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 ويت!ومهري املؤجل، تقاسمه إخ

 !!قالوا: من أجل استثامره، وما رأيت منه )فرنك واحد( 

 أوقات كثرية أقضيها بالليل أبكي )لتنشف دموعي( من القهر والوجع.

 كم أمتنى أن أتصل بطليقي. 

 !! عيلّ  لكن ال أستطيع، ألين كنت السبب )بكل اليل صار( واحلّق 

 كتريا ما أهيل أهانوه وذّلوه، و)جرجروه( يف املحاكم.

 ل )حتى كرهني( وكره اليوم الذي تزوجني فيه. 

 !! وهو اآلن تزوج، وحياته )ماشية( متام التامم

 !! ولكن اخلالصة: أين كنت جمرد حقل جتارب للناس من حويل

 جمرد وليمة، كلهم أكلوا منها وشبعوا، وبطوهنم انتفخت.  كنُت 

 !!وأنا ميتة من اجلوع
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 !!جوع االستقرار جوع الدفء، جوع املشاعر،، جوع األرسة

 !حتى صديقايت، رصن خيفن عىل أزواجهّن منّي، ألين مطلقة

 قدري أن أرى غريي )مبسوط( ومرتاح. 

 !! ا بيدّي وأنا كل يوم أحترس وأندم عىل حيايت التي دمرهُت 

 أحترس عىل أوالدي الصغار الذين ينامون لوحدهم مثل األيتام.

 ! بدون أب يرعاهم وينتبه إليهم

 :دة تقرأ كالميإىل كل سي

 !! (مصاري)مهام كنا ناجحات بحياتنا العملية، )ومعنا( شهادات و

 نبقى ضعيفات وجناح قارص.

 .)ألنو( بعد العائلة واألرسة )كلو( وهم وكذب وخداع

 !!كلهم شجعوين عىل الطالق
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 !!أنت قوية

 !!أنت ذكية

 احلياة مفتوحة أمامك )يال اتطلقي(.

 !!  وحيدةكلهم يكذبون، ألنني وجدت نفيس

 الطالق جريمة، أرجوكم ال تنصحوا فيه، وال تزّينوه بعيون الناس.

 !!خاصة لو كان بوجود أطفال

 !! أكثر ألنه يوجع ويؤل

 !األرس التي تدّمروهنا وقهر ال حتملوا خطايا الناس

 ال حتملوا هذا الذنب الكبري، ألن الرّب أكرب.

  !! والدنيا دّوارة

 الرجل وزوجته، حاولوا أن تصلحومها.مهام كانت املشكلة بْي 
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 فكروا بالعواقب!! وال تقولوا: تطّلقي!

 أنا أكتب وأبكي، والغّصة يف القلب تنمو وتكرب. 

 وال أستطيع احلديث عن كل ما جيول يف داخيل.

 حتى ال أستجدي أحدا للعطف والشفقة.

 ويعاملوين كأين )شّحادة(.

 أنا بنت عال وناس. 

 !!)اليل( دّمروا حيايتت كالم املجرمْي ولكن غلطتي أين سمع

 وحسبي اهلل ونعم الوكيل.
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ويندرج حتته كثري من اختالف، خالف أو بال  الطالق أسبابوهو من أهم 

فديننا اإلسالمي قد جعل الطالق يف أضيق احلدود، األسباب األخرى، 

  ازع الديني يدفع يف اجتاه الطالق.وضعف الو

  ،ُيعّد أكرب رادع للزوج والزوجة ،ن اهللاخلوف م

 عن ارتكاب جتاوزات ضد بعضهام البعض، 

  .سواء كان ذلك يف الرس أو العلن

ولذلك فإن الرجل املتدين تدينا  صحيحا  ال يترسع يف تطليق زوجته، 

كل منهام إصالح بل حياول وهي كذلك ال حتاول أن تغضب زوجها، 

 يعرتف بحقوقها الرشعية. هو أيضا  بكل الوسائل املتاحة، و اآلخر

 وتفي بحقوقه،  نة تطيع زوجهافالزوجة املتديّ 
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 وال ترتكب حمظورا  وال حمرما ، 

 إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك، وهي أيضا  ال تطلب الطالق إال

 فرص الطالق بْي املتدّينْي تدّينا  صحيحا . وبالتايل تقّل 

أستاذ الثقافة اإلسالمية  الغنيحممد عبد .اإلسالمي د املفكر ويؤكد

عف َض  هوارتفاع معدالت الطالق يف بالدنا  سبب بجامعة األزهر أن

الوازع الديني، وتراجع مستوى الثقافة اإلسالمية عند كثري من األزواج 

أن اإلسالم حيرص حرصا  شديدا  عىل استقرار كام يؤكد والزوجات، 

جْي يف نظر اإلسالم من احلياة الزوجية، لذلك كانت الصلة بْي الزو

ى العهد الذي بْي الزوجْي سمّ  أقدس الصالت وأوثقها، فاهلل 

ومادامت  (3)﴾ظا  يثاقا  غليم مِ  مم كُ نم مِ  نَ وأخذم ﴿: تعاىل فقال (امليثاق الغليظ)ب

بغي أن تقوم عىل أساس من فين ،العالقة بْي الزوجْي عىل هذا النحو

 ،التأثري سلبا  يف هذه العالقةما يؤدي إىل التعاطف، وأن يتجنب كل طرف 

 .(2)هذه الصلة التي ينبغي أن تستمر ضعفأو ي

                                                           

 [.23ساء: ن]ال( 3)

( موقع اخلليج من مقال: )ارتفاع معدالت الطالق يكشف ضعف الوازع الديني اقتباساتانظر ( 2)

 2234يونيو  6، يوم 

https://www.alkhaleej.ae/ . 
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كام أن كل إنسان من األقارب أو غريهم حياول أن يفسد ما بْي الزوجْي 

يف احلديث الرشيف:  ، حيث يقول رسول اهلل هو يف نظر اإلسالم آثم

 .(3)(امرأة عىل زوجها (أي أفسد) با من خبّ ليس منّ )

التأثري  حماولة إفساد ما بْي الزوجْي هبدفهى اإلسالم املرأة عن أيضا  ين

م اإلسالم اجلنة عىل جها بعد أن يطلق امرأته، كام حيرّ يف الرجل ليتزوّ 

 .الق من غري سبب أو مربرات مقبولةالتي تطلب الط الزوجة

أن نسبة كبرية من حاالت الطالق، خاصة تلك التي  ،من الالفت للنظرو

تقع بْي أزواج وزوجات حيملون قدرا   ؛زواج بفرتة وجيزةحتدث بعد ال

أو ليس عندهم ثقافة إسالمية أصال ، بينام يقل  ،ضئيال  من الثقافة اإلسالمية

وهذا يعطينا مؤرشا  عىل ، ينطالق بْي األزواج والزوجات من أهل الدّ ال

 .له دور واضح يف مواجهة مشكلة الطالق أن التزام تعاليم اإلسالم

كان اإلسالم قد جعل من أهم الصفات التي ينبغي أن تتحىل هبا  وإذا

ألربع: ملاهلا  نكح املرأةُ تُ ): ين، حيث يقول الدّ التزام تعاليم هي املرأة 

فإن كثريا  من  (ين تربت يداكوحلسبها وجلامهلا ولدينها، فاظفر بذات الدّ 

 ،مهيةاأل من اج اآلن ال يعريون هذه الفضيلة كثرياالشباب الراغب يف الزو

                                                           

 أخرجه أبو داود، رواته ثقات.( 3)
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مظاهر كاذبة، فالفتاة املتربجة املثرية أصبحت هي  يبحثون عنإنام 

 !!العقالء الشبابمن  العفيفة ال يفكر هبا إال قلةالفتاة و ،املطلوبة

إىل مطالبة  يف جامعة األزهر؛ أستاذة الثقافة اإلسالمية، . آمنةدوتنّبه 

ملتبادلة بْي األزواج والزوجات باحلرص عىل احلقوق والواجبات ا

فإمهاهلا من أهم أسباب تصاعد اخلالفات الزوجية وارتفاع  ،الزوجْي

معدالت الطالق يف بالدنا العربية واإلسالمية وتقول: اإلسالم ألزم كال  

  .قبل أن يطالب بحقوق من الزوج والزوجة بواجبات

 !حقوقه فقط  يبحث عنأن كل واحد  ،ولكن املصيبة

  !هوينسى أو يتجاهل واجبات

من الطبيعي أن حتدث خالفات  ،ةويف ظل هذه الثقافة االجتامعية املتدنيّ 

 .(3)وأن تتصاعد هذه اخلالفات وتنتهي بالطالق ،ومشاجرات

التي تطارد  فتاوى الطالق املترسعة وتؤكد الداعية األزهرية أن

 ،العامةاملشاهدين واملشاهدات عىل اهلواء من خالل الفضائيات 

                                                           

( من موضوع بعنوان: )ارتفاع معدالت الطالق يكشف ضعف الوازع الديني اقتباساتانظر ( 3)

 2234يونيو  6 موقع اخلليج ، يوم

https://www.alkhaleej.ae/ . 

https://www.alkhaleej.ae/
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بحظر أيضا وتطالب  ،البلدان العربية يعّقد املشكلةيف وقنوات التلفاز 

الفتوى يف أمور الطالق واخلالفات الزوجية من خالل شكاوى الزوجات 

والتأكد من الوقائع  ،األزواج دون االستامع إىل الطرف اآلخرأو 

وبذل اجلهود للتوفيق بْي األزواج والزوجات، بعيدا  عن  ،واألحداث

  .(3)البيوتوتؤدي إىل ختريب  ،ي تفتقد إىل الدقةعة التالفتاوى املترّس 

إىل تأكيد حرص اإلسالم عىل تصل بنا كل هذه احلقائق اإلسالمية، 

استمرار واستقرار احلياة الزوجية، وعدم التفكري يف الطالق إال عند التأكد 

، هنا فقط يكون ألسباب قهرية من استحالة استمرار العالقة بْي الزوجْي

 وليس تصعيدا  أو تضخيام  هلا ،ملشكلةالطالق حال  

 ؟هل هو تسلط ذكورّي  تسلط الرجال عىل النساء،

َضُهمم ﴿ورد يف النص القرآين:  َل اهللَُّ َبعم  باَِم َفضَّ
ِ
اُموَن َعىَل النَِّساء َجاُل َقوَّ الرِّ

مم 
َواهِلِ  .(2)﴾َعىَل َبعمٍض َوباَِم َأنمَفُقوا ِمنم َأمم

                                                           

( فاع معدالت الطالق يكشف ضعف الوازع الدينيمن موضوع بعنوان: )ارت اقتباساتانظر ( 3)

 2234يونيو  6 موقع اخلليج ، يوم

https://www.alkhaleej.ae/ . 

 .[14]النساء: ( 2)

https://www.alkhaleej.ae/
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دي إىل الطالق بْي الزوجْي يف جمتمعنا، لعل من أهم األسباب التي تؤ

 بام نفرّسههو تسلط الرجل عىل املرأة يف إدارة احلياة الزوجية واألرسة، 

بعض النساء أو اعرتاض  عن قوامة الرجل عىل املرأة،خطأ ونفهمه 

دور املتسلط بأهنا  )ذوات الشخصية( التي تنظر إىل قوامة الرجل عليها

 !!يف البيت

اليوم، فالعديد من التفسريات فيها مغالطات كثرية عرب  وهذه إشكاليتنا

 تبنّيها نظرة دونّية رصحية واضحة جتاه املرأة، 

  !فهي بدون عقل

 وال بد أن يكون الرجل دائام متسلطا عليها!! 

 من بعض الرجال وكأن املرأة جاريةنتج عن ذلك ممارسات خاطئة 

تهن كرامة النساء، للرجل، فأصبحوا يامرسون تلك القوامة بصورة مت

وجتعلهّن كالعبيد يف بيوت سادهتّن، مما نتج عنه أخريا حاالت طالق 

  كثرية ومستمرة.

إن التفسري احلقيقي ملعنى القوامة يف سياقها املجتمعي التقليدي، هو 

تكّفل الرجل بحاجات زوجته واألرسة كلها، وهي مسؤولية تكليف قبل 
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 وليست ترشيفا.أن تكون مسألة أخرى، إهنا مسؤولية 

 نتساءل: أيتها السيدة الفاضلة؟

 القرار يف بيتك؟ اتـخاذأنت ترغبْي بالسيادة و

 وترغبْي بأن تكون السيادة يف يد أختك يف بيت زوجها!

 كام ترغبْي بأن تكون هذه السيادة يف يد ابنتك يف بيت زوجها!

 ترغبْي بأن تكوين أنت املسيطرة عىل زوجك!

  تك هي املسيطرة عىل زوجها!وترغبْي بأن تكون ابن

 هل ترغبْي؟

 هذه السيادة يف يد زوجة أخيك؟  بأن تكون

 هل ترغبْي بأن تكون زوجة أخيك صاحبة القرار؟

 يف بيت أخيك وعىل أرسته وعىل أهله؟
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 هل ترغبْي بأن تكون زوجة ابنك صاحبة القرار؟

 أهله؟عىل أرسته وعىل يف بيت ابنك و

 هل تقبلْي بذلك؟

  تقيسْي هذا األمر عىل نفسك؟ملاذا ال 

كام أن الرجال يمكن أن يكونوا مفّضلْي عىل النساء يف أمر آخر، والنساء 

الت عىل الرجال يف أمر خمتلف، وإن أهم املعايري لتقويم يكّن مفّض 

مع تقوى اهلل و أداء واجب كل منهام لألخر،اإلنسان ذكرا كان أم أنثى، 

  .من الزوجْي لآلخروالعلن، ورْحة كل  يف الرّس رشيكه 

 هذه هي األفضلية وليس بالسلطة والتسلط، 

 مفاهيم اإلسالم العظيم بقيم التخلف ورواسب اجلاهلية،  ليس باختالط

العادات والتقاليد واألعراف التي استقرت يف أذهان اج امتزليس ب

 ؛الكثريين

 عىل أهنا هي اإلسالم، وهي ليست كذلك.
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املجتمع العريب حياكي املجتمع  لكن املشكلة تفاقمت عندما صار

الغريب يف سلوكه املنحرف، جيعل الوظائف للنساء دون الرجال، فوقع 

الرجل بْي فكي كامشة؛ قلة فرص العمل وواجب القوامة، نتج عن ذلك 

عجزا واضحا يف أداء دور الرجل يف احلياة الزوجية، فيجد نفسه يميض 

حرج وإجراء معامالت إىل طريق املحاكم للخروج من هذا املوقف املُ 

 الطالق. 

وقد جتد العكس يف معنى القوامة، حينام جتد املرأة نفسها أهنا هي 

ة لألوالد، وتدفع أجرة البيت، وتدفع نفقة عىل األرسة، وهي املربيّ املُ 

فواتري الكهرباء واملاء واهلاتف، وهي التي تدير شؤون املنزل، بينام 

، يرشب القهوة مواقع التواصلو زوجها جالس يميض وقته عىل هاتفه

 ويدخن السجائر، مما يدفع الزوجة إىل حالة من القرف وطلب الطالق. 

 أو أحيانا، جتد أن حجم إنفاقه يقّل عن حجم إنفاقها. 

 فباتت تطرح السؤال التايل: 

  ماذا يقدم يل الرجل ألخضع له؟

 إن من اخلري للمرأة أن تقبل بقوامة الرجل عليها. 



26 

 ذلك وترفضه.وال تعاند 

 شقيه. شقي نفسها وتُ هذه فطرهتا، فال تعاندها فتُ 

 شقي نفسها.شقيه وتُ وهذه فطرته، فال حترمه منها فتُ 

وبينام نجد نظرات املرأة املسلمة منبهرة باملرأة يف املجتمع الغريب، 

 فإن املرأة هناك تتمنى لو نالت ما نالته املرأة املسلمة. 

 هي هناك مسكينة.

 حتى آخر نفس.  ولياهتال مسؤتتحمّ 

 تسعى للعمل طول النهار لتكسب ثمن وجبة طعام!

 أو فاتورة عالج. 

 من يغبطن املسلامت؟  وكم رأينا منهنّ 

 بل كم رأينا منهن يدخلن اإلسالم من باب االنبهار بمبدأ قوامة الرجل؟

 ما جيعلها قريرة العْي جمبورة اخلاطر.
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 مدى عمرها.إن كسبت ماال أو ل تكسب فهي مكفولة 

 ما بْي أب أو أخ أو زوج أو ابن.

باعتبار البيت مؤسسة قائمة بذاهتا، كغريها من مؤسسات املجتمع 

األخرى، كي تكون ناجحة يف إدارة شؤوهنا، بأن يتوىل ذلك القوي األمْي 

خذ هذه القوامة القادر عىل رعاية مصاحلها، وحتقيق غاياهتا، من غري أن ُتتّ 

 .لنساء، أو فرض إرادهتم عليهن بالقوةذريعة للتسلط عىل ا

 (: متّرد شابة عىل قوامة الرجل!!3) نموذج

بعيدا عىل صفحات الفيسبوك، عرضت نفسها للزواج )م.أ( شابة ثالثينية،  

عن قوامة أبيها أو أخيها! وأكدت أهنا ستتخذ اإلجراءات القانونية ضد 

غنية وحمرتمة، هي من عائلة املتنّمرين وأصحاب التعليقات املسيئة، 

  عربت عن مشكلة تعاين منها الفتيات املسلامت يف الرشق.لكنها

ورغم حذف الفيديو، ل تتوقع )م.أ( أن تنال مبادرهتا كل هذا االهتامم، 

سلبيا، إذم  اكان أغلبه توأن تلقى تدويناهتا كل هذا النقاش، لكن التفاعال

ن يف كالمها احتقارا وتقليال من قيمتها،  قوبل باستنكار من أخريات وجدم

 ال استقالال يف شخصيتها كام قالت.
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عالوة عىل ذلك، رأى آخرون أن األسلوب الذي انتهجته )م.أ( سيجّر 

 ينتقص من مكانتها االجتامعية، ألهنم يؤمنونو عليها مشاكل عديدة،

 أن حترتمها كي حتفظ كربياءها.  بوجود خطوط ْحراء جيب عىل الفتاة

 واملعتقدات تربز أسئلة: وضمن هذه الفرضيات 

 ماذا حيصل لو بادرت امرأة بطلب الزواج من رجل نال إعجاهبا؟ 

 وملاذا يرفض املجتمع مثل تلك املبادرات؟

 عوضا عن الرضوخ لألمر الواقع، وتوصيات املجتمع الذكوري!؟

تستدعي ناشطة نسوية قصة السيدة خدجية، وكيف بادرت بالتعبري عن 

 نبي حممد)ص(، دون أن حتط من كرامتها وقيمتها؟رغبتها بالزواج من ال

تقول الناشطة: إن الرجل الرشقي خيشى املرأة القوية )املسرتجلة( 

قرار الزواج وقرار الطالق  اتـخاذاملتسلطة عليه، فهو الذي اعتاد عىل 

منفردا، مستمدا سلطته من تعاليم الدين اإلسالمي بإعطائة حق القوامة، ثم 

واملجتمع، وسريى الرجل نفسه من دوهنا انتقاصا من  سلطته من العائلة

ذكوريته، فكيف هلا أن تسلبه حق القوامة وهو يرى نفسه املسؤول األول 

 عن تكوين األرسة؟
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 املرأة القوية)املسرتجلة(قوامة (: 2) نموذج

يتهكم بعض الرجال من مفهوم املرأة القوية وينعتوهنا بـ )املرأة 

ضا بعض النساء من هذا املسّمى، ويطالبنها بأن املسرتجلة(، كام تسخر أي

بطريقة وذلك  !تكون قوية دائام؛ أكثر مما حتتمل، وال تشتكي، وال تبكي

 وتنّفر الرجل منها. املرأة تيسء إىل

املرأة حترص عىل أن يكون الرجل الذي ترتبط به رجال  ذا شخصية قوية 

ا كّل البعد عن الضعف بشتى أنو اعه، يف الوقت نفسه يف املجتمع، وبعيد 

تعرتف بأّن الزوج ضعيف الشخصية جيلب الكثري من املتاعب ألرسته 

ا، فهو ال يقوم بأي يشء ُيطلب منه، وُيراكم املسؤوليات يف كّل مرة،  عموم 

وحُياول أن يتمّلص من أداء مهامه أو ُيوكلها إىل غريه، وليس لدهيم رأي 

كاوى زوجته وتذمرها لو ثابت أو قول ُيعتمد عليه، وال يكرتث من ش

 قالت: زوجي ضعيف الشخصية!!

  .ال يفكر بمستقبل عائلته

  .بل يرتك كل يشء للصدفة



12 

وهذا ينعكس سلب ا عىل العالقة بينه وبْي زوجته وأبنائه، ويصمت أمام أي 

ه أي هجوم عليها، وإنام يسمح للناس هجوم عىل زوجته وال يستفزّ 

ا، مما جيعل باحلديث عنها بشكٍل سيِّئ، وقد يُ  شاركهم اهلجوم عليها أيض 

زوجته يف موقف سيِّئ تفتقد لألمان يف وجوده ألهنا ال تراه إىل جاهنا 

ا، بل يضع نفسه وزوجته يف موقف حم  .رجأبد 

كام أن الزوج ضعيف الشخصية أمام زوجته يفتقر إىل أدنى مقومات 

يف القدرة عىل التخطيط والقيادة، وال يكون له أي وجود وحضور 

جمتمعه، وُيفّضل دائام  أن يكون حتت قيادة شخص آخر، هلذا، فإّن 

الزوجة جتد نفسها مضطرة للقيام بنفسها بكّل ما خيّص األرسة، ألهنا ال 

 جتد يف زوجها صفات القائد.

إّن الرجل ضعيف الشخصية أمام زوجته هو الذي ُيظهر عواطفه جتاهها 

  الناس. فيه، وُيرصح بحبه هلا أمامبشكٍل مبالغ 

  ؛لكن يف احلقيقة أّن العكس هو الصحيح

  ،إنه حُياول أن ُيظهر قوته الومهية بتجاهل عواطف زوجته

  .فإّن هذا الرجل خُيفي عنها كل يشء ،هلذا
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فهي ال تشعر معه باألمان العاطفي، وتشعر بأّن مشاعرها مستنزفة، وهذا 

 نه.فكر باالنفصال عبحّد ذاته من أسباب التعاسة، وقد تُ 

كام أوجب اهلل تعاىل عىل الزوجة أن تطيع زوجها يف غري معصية، 

وهلّن مثُل الذي عليهّن ﴿وأوجب عليه القيام بحقوقها كاملة لقوله تعاىل: 

 . (3)﴾باملعروف وللّرجال عليهّن درجة واهلل عزيٌز حكيم

ئها، وقد يكون الزوج يف واجبة عىل الزوج حتى مع ثرا ةنفقة الزوجو

إن هنا يقرر القرآن أن واجب الزوجة أن تصرب وتنفق من ماهلا ية، ضائقة مال

 الزوج هلا عندما يتيرس له احلال، وأقرّ  وأن يدفعكان معها، 

 االستيالء عىل مال الزوجة أو راتبها يفالزوج  يم عدم أحقّيةالقرآن الكر

عن طيب خاطر، سواء أكانت قد حصلت عىل هذا املال من مرياث أو إال 

 .و عملجتارة أ

يف وصف العالقة اخلاصة  اهلل سبحانهوليس هناك أبلغ وال أروع من قول 

، وهذه اخلصوصية ال (2)﴾هلنّ  لباٌس  وأنتمم  لكمم  لباٌس  هنّ ﴿بْي الزوجْي: 

                                                           

 [.224]البقرة: ( 3)

 [.347]البقرة: ( 2)
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من مناقشات ملعارشة الزوجية، بل تشمل كل ما حيدث اأمور عىل تقف 

ص شخ وال جيوز ألحد من الزوجْي أن يتحدث عنه ألّي وخالفات، 

 .مهام كانت صلة قرابته أو عالقته باألرسة
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ديون كثرية مرتاكمة ال يمكن االستمرار يف حتّملها، وباتت هتدد حياة 

البلدان  بالقلق وعدم االستقرار، حيث ارتفع الدين العام يف أشدّ  األرسة

ا من ) بوترية تنذر  %( من إمجايل الناتج املحيل،53%( إىل )16فقر 

، مما هيدد قدرة البلدان عىل االستثامر يف املجاالت التي تشتد باخلطر

احلاجة إليها، كالتعليم والصحة، والعديد من االحتياجات األخرى بالغة 

 األمهية، النتشال مواطنيها من مستنقع الفقر.

 عىل األفراد منها:  وللفقر آثار خطرية

حتى إن وجد، ين الفقراء من عدم وجود الغذاء يعا حيث :سوء التغذية -3

فقد ال يكون صحيا  أو جيدا ، حيث يعاين األطفال يف بعض الدول من 

 التضّور جوعا  حتى املوت.

حيث يعاين الفقراء يف الغالب  :عدم القدرة عىل تلقي العناية الصحية -2

من عدم القدرة عىل الذهاب للطبيب للعالج، أو رشاء األدوية التي 

 ستقرار األرسة وعدم متاسكها.حيتاجوهنا، وهذا ينعكس سلبا عىل ا

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A3%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8B%D8%A7+%D9%85%D9%86+36%25+%D8%A5%D9%84%D9%89+51%25+%D9%85%D9%86+%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/balance-debt-and-development-transparency-and-purpose-are-key/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A3%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8B%D8%A7+%D9%85%D9%86+36%25+%D8%A5%D9%84%D9%89+51%25+%D9%85%D9%86+%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/balance-debt-and-development-transparency-and-purpose-are-key/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
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حيث يعاين الفقراء من عدم قدرهتم احلصول عىل مسكن أو  :الترّشد -1

 بيت، فيعيشوا يف ملجأ أو يف الشارع، بال أمان وال استقرار. 

ل، أو إىل االنحراف ويمكن أن ينتهي األمر بالفقري إىل التسوّ  التسّول: -4

 و جتارة املخدرات. وإتباع سلوكيات سيئة؛ كالرسقة، أو الدعارة، أ

أما أثر الفقر عىل األرسة واملجتمع: فإنه يتسبب يف أغلب التوترات؛ 

حيث إن عدم املساواة يف الدخل قد تؤدي إىل تقسيم املجتمع إىل 

طبقات متفاوتة ثم متصارعة، وحيدث ذلك عندما تتوزع الثروة بشكل غري 

ا  لفئة قليلة؛ كام عادل بْي مواطنيها؛ بحيث يكون أغلبية مال الدولة ملك

ُيعترب الفقر عامال  خطريا  للغاية يمكن أن هيدد استقرار دولة بأكملها، 

 فكيف ال هيدد استقرار أرسة؟؟

وتعترب املشاكل املالية من أكثر األسباب التي تؤدي لنشوء خالفات بْي 

الزوجْي، لعدم تلبية االحتياجات املطلوبة يف املنزل من جهة، ولبحث 

ستمر عن عمل من جهة أخرى، وهذا قد يؤدي بشكل كبري الزوجْي امل

 حلاالت الطالق.
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 ي الوضع املادي؟ فهل حيّق للزوجة طلب الطالق بسبب تردّ 

 وما هي آثار الوضع املادي اليسء عىل األرسة؟

اخلالفات الزوجية املستمرة بسبب األوضاع املالية قد تؤدي بشكل أو 

زوجة بالضغط واالكتئاب والنفور بآخر إىل الطالق، فمن جهة، تشعر ال

عندما يعجز الزوج عن تلبية متطلبات املنزل، ومتطلباهتا الشخصية، فهو 

مسؤول عنها، ومن املفروض أن يكون قادرا عىل تلبية مجيع احتياجاهتا، 

ومن جهة أخرى، ليس للزوج دائام  ذنب بأّن وضعه املادي يسء، يف حال 

 ع االحتياجات.كان يسعى بكامل قدرته لتأمْي مجي

بسبب فقر  لذلك، يف هذه احلالة، ال حيق للزوجة أن تطلب الطالق

الزوج، ومن واجباهتا الزوجية مساعدته والصرب عليه، وحماولة تأمْي 

احتياجات األرسة بمبالغ صغرية، إال إذا كان هذا الرجل مستسلام  للواقع، 

، هنا من حق وال حياول أن حيّسن من وضعه، وال يبحث عن عمل إطالقا  

 الزوجة أن تطلب الطالق وتعيش حياهتا بشكل أفضل.

فالوضع املادي املرتّدي للزوج، ينتج عنه العديد من اآلثار السلبية عىل 

املنزل واألطفال، ومن املحتمل أن تؤّدي يف هناية املطاف طلب الزوجة 

 باالنفصال، ونذكر هنا بعض هذه اآلثار: 
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وهو من أكثر أسباب  األرسة، تقصري الرجل بتلبية احتياجات -3

ضع املادي، وذلك اخلالفات التي تنشأ بْي الزوجْي نتيجة تردي الو

أنه ال يوجد مال مع األب، فهم يريدون أن  ونفهمألن األطفال ال ي

يكونوا مثل أصدقائهم باللباس والطعام والنزهات، ناهيك عن 

عنه، فال متطلبات املعيشة، هذا التقصري ال يمكن للزوجة أن تسكت 

 طريقة ممكنة. ةيوجد حل سوى إجياد املال بأي

تراكم الديون: وشعور الزوجْي باحلرج من الدائنْي بحال عدم القدرة   -2

عىل الوفاء، وكالم الناس اجلارح للزوجة جيعل صربها ينفذ، ومن 

املمكن أال تكون قادرة عىل حتمل الوضع املادي أكثر، وتطلب 

 الطالق.

األهل أو األصدقاء يف كل مرة، إلنقاذ املنزل من اإلحراج من مساعدة  -1

الضياع، وهذا سبب وجيه قد جيعل الزوجة تفقد أعصاهبا وتذهب 

 نحو الطالق.

اجلو املشحون بشكل دائم بسبب الوضع املادي، جيعل الزوجْي  -4

يعيشان بحالة عدم استقرار، فيكون املنزل مشحونا بطاقة سلبية، وقد 

 ألسباب.حتدث اخلالفات عىل أبسط ا

https://www.hellooha.com/articles/3328-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86#!
https://www.hellooha.com/articles/3328-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86#!
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 أسباب اخلالفات الزوجية املادية:

قد تتطور اخلالفات الزوجية بسبب تردي الوضع املادي، وتؤدي لنشوء 

فجوة كبرية بْي الزوجْي، وقد تنتهي بالطالق بسبب عوامل عديدة، ومن 

 هذه العوامل: 

فالوضع املادي اليسء للزوج  :ابتعاد الرجل عن املنزل لفرتات طويلة -3

يتطلب منه البحث عن أكثر من عمل، وهذا يبعده عن املنزل واألطفال 

 لفرتات طويلة، مما يزيد من عمق اخلالفات بْي الزوجْي والفجوة بينهام.

أو بآخر ، جيعله بشكل للزوج املادي الوضع تردي إمهال الزوجة: -2

هيمل واجباته جتاه زوجته، سواء  كانت يف العالقة العاطفية أو يف 

 تلبية احتياجاهتا الشخصية.

تربيتهم من  يف والتقصري األطفال إمهال يكون قد إمهال األطفال: -1

أكثر أسباب اخلالف بْي الزوجْي عند تردي األوضاع املالية، فالطفل 

 أهنم معرضون للمرض بحاجة إىل مصاريف كثرية يف املدرسة، كام

بشكل دائم، وهذا يتطلب زيارات متكررة إىل الطبيب، ومصاريف 

 جديدة قد جتعل اخلالفات تزيد بْي الزوجْي.

https://www.hellooha.com/articles/3328-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86#!
https://www.hellooha.com/articles/3328-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86#!
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وال يفكر بالبحث عن عمل  ،عمل الزوجة والرجل عاطل عن العمل -4

جديد، ويف نفس الوقت تكون الزوجة حتاول بشتى الوسائل تأمْي 

تعمل بجهد كبري، وال جتد تقديرا  لعملها متطلبات األطفال واملنزل، و

 هذا، ما جيعلها تستاء من زوجها وتفكر بشكل جدي بالطالق.

عىل سبيل املثال: قد تكون الزوجة  ،األولويات املختلفة بْي الزوجْي -5

تريد توفري بعض املال لرشاء أشياء أساسية للمنزل كاألدوات 

ويفّضل رصفه عىل أشياء  الكهربائية، والزوج ال يريد توفري هذا املال،

 .اخلالف بينهام دائام  أخرى، وهذا قد جيعل

 اآلثار النفسية لفقر الزوج:

الوضع املادي املرتدي جيعل جو املنزل يف توتر دائم، وتكاد ف

اخلالفات تقتل األلفة يف املنزل، وتؤثر بشكل كبري عىل احلالة النفسية 

 للزوجْي، ومن اآلثار النفسية التي تنتج عن تردي الوضع املادي: 

ألن التفكري باألمور املادية بشكل كبري ودائم، قد جيعل  االكتئاب: -3

يسود يف املنزل، ويبعث الطاقة السلبية أيضا ، خاصة يف االكتئاب 

 حال البحث عن أعامل جديدة بشكل دائم دون جدوى.

https://www.hellooha.com/articles/2785-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.hellooha.com/articles/3328-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86#!
https://www.hellooha.com/articles/3328-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86#!
https://www.hellooha.com/articles/3328-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86#!
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إن التفكري السلبي والبحث الدائم عن  اإلرهاق النفيس واجلسدي: -2

 االعمل واحللول يرهق اإلنسان جسديا  ونفسيا ، وقد يكون شابا  ثالثيني

م، دون إجياد عمل مناسب بروح رجل عجوز نتيجة اإلرهاق الدائ

 ومدخول شهري يلبي االحتياجات، ويؤّمن حياة مرحية.

تي تنتج عن تردي ال النفسية السلبية اآلثار أحد اإلمهال العاطفي: -1

األحوال املادية، فال يكون الزوج قادرا عىل إشباع الرغبة العاطفية 

ة نتج العديد من اخلالفات اجلوهرية يف العالقلدى زوجته، وهذا يُ 

 الزوجية، وقد يؤدي إىل الطالق.

فالبحث املستمر عن عمل دون جدوى، قد  :ضعف الثقة بالنفس -4

جيعل الزوج يفقد ثقته بنفسه، مما ينتج عنه ضعف يف شخصيته أيضا ، 

ىل العديد من وتعامله مع أصدقائه وزوجته وأطفاله، ويؤدي إ

من  شأنا اخلالفات الزوجية، باإلضافة لشعور أفراد األرسة أهنم أقّل 

غريهم، وشعور الزوجة بالغرية من بعض أقارهبا أو أصدقائها ما يزيد 

ا.  األمر سوء 

 

https://www.hellooha.com/articles/1878-10-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://www.hellooha.com/articles/1878-10-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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 نتائج الطالق بسبب الفقر: 

، ومهام حاول الزوجان تأمْي جو تدمري أفراد العائلة نفسيا  دون استثناء -3

 وعدم ،تأمْي سعادة هلم بعد االنفصال طفال من أجلمناسب لأل

، يبقى هناك شعور نفيس مزعج حييط بأفراد األرسة، بالنقص الشعور

خاصة نتيجة عجز األب عن تلبية نفقات أطفاله، وشعورهم الدائم 

 بأهنم أقل من أصدقائهم.

جْي إىل الطالق، األسباب املادية التي تقود الزوف تدهور مستقبل األطفال: -2

تقود األطفال معهام إىل مستقبل جمهول وغري آمن، ومن املمكن أال 

يكون الطفل قادرا عىل بناء شخصيته ومستقبله بالشكل السليم، يف هذه 

 .وتأمينهم ْحاية أطفاهلم احلالة يكون قد فشل األهل يف

وجان حتت من املمكن أن يبقى الز عدم القدرة عىل جتاوز املرحلة: -1

ونسيان  تأثري الصدمة، ويكونا غري قادرين عىل جتاوز املرحلة،

، والقبول باألمر الواقع، خاصة إن كان الطالق بعد العالقة بينهام

 الزواج قد تّم عن حّب بينهام.

https://www.hellooha.com/articles/2059-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.hellooha.com/articles/1964-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.hellooha.com/articles/2734-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://www.hellooha.com/articles/2734-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://www.hellooha.com/articles/2734-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84
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، يندم فيها حتدث طالق حاالت عدة هنالك م عند الزوجْي:الشعور بالند -4

الزوجان بعد إمتام الطالق، فقد يشعر أحد الزوجْي أو كليهام أنه كان من 

املمكن إنقاذ الزواج، والبحث عن حلول جديدة للمشاكل املالية، ومن 

املمكن أن تكون فرصة لرياجع كل من الزوجْي نفسه، ويبحثان عن 

 جديد، ومن املمكن أن يتم الرجوع بعد االنفصال. حلول جديدة وعمل

 نصائح حلل املشكالت املادية بْي الزوجْي:

من املهم عند الدخول يف ضائقة مالية؛ البحث عن حل هلذه املشكالت بْي 

الزوجْي من أجل إنقاذ العالقة الزوجية، وْحاية املنزل من االهنيار، لذلك سوف 

 املادية التي تؤثر عىل العالقة الزوجية:نوضح بعض النصائح حلل املشكالت 

 حتّب  الزوجة كانت حال يف بحث الزوجة عن عمل ملساعدة زوجها: -3

زوجها وترغب يف احلفاظ عىل الزواج، وكان زوجها يفعل ما 

باستطاعته، يمكنها أن تساعده يف تأمْي احتياجات املنزل واألطفال 

ل وواجبات عن طريق بحثها عن عمل مناسب، والتوفيق بْي العم

املنزل، وحماولة توفري املال والعمل عىل تلبية متطلبات األطفال قدر 

اإلمكان، والصرب حتى الوصول إىل حل جذري، واالستقرار عىل 

 عمل ثابت يضمن مردود يكفي العائلة.
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من املمكن أن يبحث الزوج عن عمل  بحث الزوج عن عمل إضايف: -2

تياجات املنزل، وذلك إضايف يف حال ل يلّب العمل األسايس اح

ألنه املسؤول األول واألهم عن األطفال، وجيب أن حياول بشتى 

 الوسائل تأمْي متطلباهتم.

املشكالت الزوجية  تفاقمت حال يف احلوار إلجياد حلول للمشكلة: -1

 يف الدخول يتم أن املمكن من ،الناجتة عن تردي الوضع املادي

بمحاولة منهم  يريض الطرفْي، حّل  إجياد أجل من الزوجْي بْي حوار

 للحفاظ عىل احلياة الزوجية من الدمار.

 تلبية أجل من املهم من ية لتأمْي األساسيات:توفري احلاجات الكامل -4

االستغناء عن بعض أن يتم ، واألطفال املنزل احتياجات مجيع

 .(3)الكامليات يف سبيل القدرة عىل رشاء املتطلبات األساسية للمنزل

 

 

                                                           

وتأثري الفقر عىل الزوجْي( كاتب  انظر اقتباسات من مقال بعنوان: )الطالق من الزوج الفقري( 3)

 24/22/2223 ، تاريخ النرشسامي بالل املقال:

 .https://www.hellooha.com/articlesموقع: )حّلوها( 

https://www.hellooha.com/articles/2820-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.hellooha.com/articles/2820-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.hellooha.com/articles/2820-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.hellooha.com/writers/6
https://www.hellooha.com/writers/6
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بشتى أشكاهلا،  اجلميع اليوم أصبح يستخدم مواقع التواصل االجتامعي

عىل  اال مفر منها، وبالتايل الشك أن هلا تأثريالتكنولوجيا تغزوا حياتنا وف

جمريات حياتنا، وحتديدا عىل العالقة الزوجية، التي تقوم عىل أساس 

التواصل السليم واحلوار الدائم، والوضوح والرصاحة يف طبيعة العالقة، 

االجتامعي وهنا تبدو اإلشارة اىل أمهية تنظيم استخدام مواقع التواصل 

بشكل عقالين ومعقول، كي ال تصل بنا األمور إىل النهايات يف العالقات 

 الزوجية.

إن وسائل التواصل االجتامعي وعىل رأسها )فيسبوك( أصبحت أقرص 

الطرق إىل الطالق واالنفصال بْي الزوجْي، هذا ما خلص إليه عدد من 

ألمريكية ملحامي الدراسات احلديثة، أبرزها دراسة أجرهتا األكاديمية ا

الطالق، وأخرى نرشهتا صحيفة )اإلندبندنت( نقال  عن مجعية املحامْي 

 .اإليطالية
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ويأيت موقع )فيسبوك( يف صدارة كافة املواقع، إذ ُيعّد املتهم األول 

املسؤول عن ارتفاع نسب الطالق العاملية، وتشري اإلحصائيات إىل أن 

تحدة األمريكية سببها املبارش %( من حاالت الطالق يف الواليات امل22)

 هو )فيسبوك(.

ويف املرتبة الثانية يأيت تطبيق )واتساب(، فبحسب مجعية املحامْي؛ فإنه 

%( من حاالت الطالق يف إيطاليا، وذلك لسهولة االتصال 42تسبب يف )

 .بْي الرجال والنساء، وارتفاع نسب خيانة األزواج

داية اخليانة تكون عادة من يقول رئيس اجلمعية )جيان إيتوري(: إن ب

خالل رسائل نصية قصرية عرب )فيسبوك( ثم تتطور العالقة وصوال  إىل 

 .)واتساب(، حيث يتبادل الطرفان الصور، وبعد ذلك حتدث اخليانة

هبذا الصدد، فإن السبب يف ذلك هو ما ختلفه هذه املواقع من ُبعد بْي 

ة للمقارنة التي قد تدفع الزوجْي الذي قد يصل اىل حد اخليانة، باالضاف

أحد الرشيكيْي بالشعور بالالرضا عن حياته األرسية، وبالتايل كثرة 

 اخلالفات واملشاكل.

وحلامية العالقة من هذه االثار، ال بد من تنظيم العديد من األنشطة 

بالتعاون مع الرشيك لتقليل من استخدامنا لألجهزة االلكرتونية، التي 
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اته، وال سيام حينام يدمن عليها، ويقيض شغلت الشخص عن رشيك حي

، ينافس الوقت الذي ينبغي أن يقضيه الزوجان مع  فيها وقت ا طويال 

ا أنه قد جيد أحد الزوجْي يف تلك الوسائل مهرب ا من  بعضهام، مضيف 

إمضاء الوقت مع الطرف اآلخر، بسبب وجود بعض املشكالت يف 

ينهام بدال  من السعي للتقارب التحاور وتبادل الرأي، مما يوسع اهلّوة ب

 .وإزالة أسباب اخلالف

ومن خالل تتّبع دراسات خمتلفة عن تأثري شبكات التواصل االجتامعي، 

وخاصة الفيسبوك، عىل احلياة الزوجية للكثري من املستخدمْي، 

)كريستْي نورمتن(:  االسرتايل الزوجية العالقات مستشار قال

دوات رائعة، ولكن عندما يصبح استخدامها التكنولوجيا احلديثة توفر لنا أ

مفرطا فأنه يمكن أن يؤثر بالفعل عىل العالقات الزوجية، وقد ظهر بأن 

الوضع بْي األزواج يف أسرتاليا قد يعّد خطريا للغاية! حيث يشري واحد 

أزواج أن الفيسبوك يشكل السبب الرئييس لتفكك  ةمن بْي كل مخس

 .يف جداالعالقة الزوجية، وهذا يعترب خم

إن الفرضيات حول التأثري السلبي لشبكات التواصل االجتامعي عىل 

 :العالقات عديدة، ونذكر منها ما ييل
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 .استخدامها قلل االتصال واللقاء وجها لوجه بْي البرش -3

بدأ الناس ينسون كيفية التواصل بشكل شخيص، ويقضون الكثري من  -2

 الوقت أمام شاشة التلفون.

املطّول هلا يشجع اإلصابة بأمراض خمتلفة اجللوس واالستخدام  -1

 .مثل السمنة

بأن هناك عالقة كبرية بْي مدة استخدام الفيسبوك  وخلصت دراسة أخرى

ومشاعر الغرية التي تنشأ يف العالقات الزوجية، فالشبكات االجتامعية قد 

ختلق حلقات من ردود الفعل السلبية، والتي فيها يقوم املستخدمون 

ع بشكل أكثر، يقومون بتحميل الصور، ويردون عىل بالدخول للموق

الرسائل، وهذه الطريقة تسمح باملراقبة املتبادلة بْي الزوجْي، ما يمكن 

 .عىل العالقات الزوجية اخطري اأن يكون لذلك تأثري

وبطبيعة احلال، فإن موضوع اخليانة الزوجية أصبح سهال ومتاحا أكثر، 

 معلومات هي تسمح باحلصول عىلوذلك بفضل الشبكات االجتامعية، ف

تمون به، والكثري من الناس يبدأون بعالقة كثرية حول الشخص الذي هي

 .(3)عاطفية بعد تلقي رسالة ساذجة عرب الفيسبوك

                                                           

 عىل العالقات الزوجية؟ من تقرير بعنوان: كيف تؤثر مواقع التواصل االجتاعي اقتباساتانظر  (3)

 2222أيلول  29موقع نساء ، تقاربر نسوية، 

https://www.radionisaa.ps/article. 
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 : مفاهيم الشباب عن الزواجمواقع التواصل هي السبب وراء تغرّي 

اإلرشاد األرسي املمنهج، هو احلل ملشكالت الطالق املتفاقمة، 

سبيل لتعريف الشباب بمفاهيم االرتباط الذي حيافظ عىل الكيان وال

األرسي ويدعم استمراريته، كام أّن املعلومات املغلوطة عن الزواج 

العرصي، التي تنرش عرب املنصة الرقمية االلكرتونية ملواقع التواصل 

االجتامعي، هي السبب وراء تغري مفاهيم الشباب عن الزواج، واللهاث 

عة املوضة واحلياة العرصية التي يقدمها مشاهري اإلعالم وراء متاب

االجتامعي عرب اإلنرتنت، أثرت سلبا  عىل طريقة تعامل الشباب مع 

 .الروابط االجتامعية

وقد اختلفت األسباب التي تقف وراء املشكالت الزوجية اليوم عن 

ال املايض، فقد كانت يف وقت مىض دور احلامة يف التأثري عىل األبناء ح

زواجهم، أو اخلالفات املالية، ولكن اليوم أصبح اإلنرتنت وأساليب 

احلياة املختلفة هي التي دفعت الشباب لتغيري تفكريهم عن االستقرار 

 .األرسي

فكان ال بّد للجهات املختصة، برضورة وضع آليات مقنّنة للتعامل مع 

تبث الكثري من املغريات اإلعالنية واإلعالمية، والشبكة املعلوماتية التي 
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املفاهيم املغلوطة عن االرتباط األرسي، وأيضا ، مطالبة املراكز الشبابية، 

ودور الرعاية االجتامعية، وخاصة وزارة التنمية االجتامعية واألرسة 

برضورة وضع قانون حمّفز للشباب وداعم لتطوير عالقاهتم بأرسهم، 

 .شتتات العرصوتشجيعهم عىل تكوين حياة أرسية مستقرة بعيدة عن م

 :العصبية وعدم احلوار واإلنرتنت سبب اخلالفات

إّن احلياة االجتامعية يف اآلونة األخرية شهدت العديد من التطورات أدت 

إىل خلط املفاهيم، ومن ثم زيادة معدالت الطالق بشكل يدق ناقوس 

اخلطر، ويكون ضحية املعايري املختلفة لألبناء، ويعانون من التفكك 

يظهر عليهم سامت وصفات هذا التفكك، ويعود أيضا  ارتفاع األرسي، و

معدالت الطالق يف اآلونة األخرية لالستهانة بعرى احلياة الزوجية، 

واللجوء للطالق دون الرتّوي والتفكري يف عواقب تلك اخلطوة عىل 

 .األبناء وعىل مستقبلهم

االنفصال؛ كام أّن الترسع يف اختيار رشيك احلياة يعّد أحد أهّم أسباب 

وانعدام احلوار بْي الطرفْي، وعدم وجود مصارحة بينهام حلل 

 .املشكالت التي قد تعرتي حياهتام
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ولعّل السبب األسايس يف ذلك، يعود إىل عدم غرس القيم الدينية يف 

نفوس األبناء من الصغر؛ وهي املبادئ املتعلقة بحقوق الزوج عىل 

ر رشعي أوال ، ويف إطار زوجته وحقوق الزوجة عىل زوجها، يف إطا

 .القانون والعرف والعادات والتقاليد

 :وسائل التواصل أفسدت عىل األزواج معيشتهم

كام أّن وسائل التواصل االجتامعي أفسدت عىل األزواج معيشتهم؛ حيث 

 يعيش كل من الزوجْي يف عامله اخلاص؛ فهو ُيشبع ذاته.

 نجد األزواج يعيشون حتت سقف بيت واحد. 

 ال يعرفون بعضهم البعض.  ولكنهم

بخالف األفكار التي تبث عرب تلك القنوات، من تكوين حياة هالمية ال 

وجود هلا عىل أرض الواقع، ليعيش األزواج حلم أن تصبح حياهتم شبيهة 

بتلك احلياة التي يشاهدوهنا عرب وسائل التواصل االجتامعي، بخالف 

لب الزوجات واألزواج، متابعة مشاهري التواصل االجتامعي كقدوة ألغ

 .لُيملوا عليهم ما جيب فعله، ثم يصطدموا من جديد بواقعهم
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وقد توجد أسباب أخرى: مثل العصبية الزائدة، وتدخل األهل يف حياة 

أبنائهم، وفرض وصايتهم عىل األزواج حتى يف طريقتهم لرتبية األبناء، 

ونوع دراستهم، وعرض املشكالت عىل األصدقاء واملعارف، 

ي يف مدى سالمة تلك اآلراء، الستامع إليهم دون التفكري والرتوّ وا

 باإلضافة إىل التعنيف واإلمهال، ويصل األمر يف كثري من األحيان إىل

 االعتداء بالرضب.

 :الشباب يستقي ثقافة الزواج من مواقع التواصل

ولعل سبب ازدياد حاالت الطالق تأّثر بتغرّي ثقافة الشباب نحو الزواج 

ين األرسة، وأّن الكثريين يستقون معارفهم ومعلوماهتم ومفاهيم وتكو

الزواج وثقافته األرسية من مواقع التواصل االجتامعي، ويظهر التأثر 

بوضوح يف طريقة تعامل األبناء مع أرسهم أو حياهتم الشخصية، ويلهثون 

ر وراء احلرية الزائفة واالستقاللية الضارة، مما وّلد لدى البعض االستهتا

 .بقيم احلياة الزوجية، والروابط األرسية وأمهيتها يف تكوين جيل صالح

كام أّن الثقافة الدينية واالجتامعية، والتقاليد واحرتام الكيان األرسي، هي 

صاّمم أمان أّي جمتمع، وبالتايل إذا فقد الشاب هذا السياج الذي حييطه 

وراء اإلعالنات باألمن واالستقرار االجتامعي والنفيس، فإنه يندفع 
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املغرية واملضللة، واحلياة الزائفة التي ترسمها وسائط إلكرتونية، مثل 

حسابات التواصل االجتامعي، أو األفالم أو السلوكيات األجنبية التي ال 

 .ملجتمعنا بأّي صلة متّت 

غريب قد يكون صاحلا  لنا، إنام الجتمع املفليس كل ما ينطبق عىل 

ة والثقافة املجتمعية واالنضباط االجتامعي العكس، فالقيم اإلسالمي

 .والنفيس من أهم الركائز التي البد أن يتحىل هبا الشباب يف جمتمعنا

وإن كانت بعض األمور يف وقت مىض، تؤدي إىل فشل احلياة الزوجية؛ 

مثل احلموات، وتدخل األرسة يف كل صغرية وكبرية، ولكنها أسباب 

، منّوها  أّن ثقافة األفالم األجنبية باتت قديمة ونادرة احلدوث اليوم

غرض، وإدمان اإلنرتنت والتواصل االجتامعي، أدى واإلعالم املُ 

 .بالشباب إىل االستهتار والعزوف أيضا  عن الزواج

ونجد من أسباب الطالق أيضا، رغبة بعض الفتيات يف االستقاللية املادية 

 من األوقات، وعدم عن حياهتا الزوجية، إضافة إىل بخل الزوج يف الكثري

رغبته يف اإلنفاق عىل أرسته، والفروق التعليمية بْي الطرفْي، كام أّن 

)شلة األصحاب( باتت مشكلة حقيقية يف حياة األبناء، ألهنم يدفعون 

الشاب أو الفتاة إىل االنقياد وراء الرصعات أو املوضة، أو احلياة السهلة 
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البعض حّب املظاهر  كام تتصورها عقوهلم، وبالتايل توّلد لدى

 .والشكليات التي انعكست سلبا  عىل القيم االجتامعية لألرسة

إذن؛ احلل يف وقفة عاجلة من مؤسسات املجتمع واجلهات املختصة، 

جتاه ما حيدث من تأثري عىل اجليل، والبد أن يكون للمراكز االجتامعية 

 والنفسية واجلامعات وأهل االختصاص وقفة جدية لتشخيص الوضع

ومعاجلته باحللول؛ كتكثيف التوعية االجتامعية والدورات التأهيلية 

هة للشباب املقبلْي عىل الزواج، هبدف املحافظة عىل اهلوية املوّج 

 .والثقافة املجتمعية، والتقليل من سيطرة التكنولوجيا عىل حياتنا

 :توعية الشباب املقبلْي عىل الزواج

ي واضحة يف تقليل نسب الطالق أو وتبدو أمهية التوعية واإلرشاد األرس

اخلالفات الزوجية، ألّن الكثريين من حديثي العهد بالزواج حيتاجون إىل تعريف 

 .بمفاهيم الزواج وأمهية تكوين أرسة قادرة عىل التأقلم مع متغريات العرص

حياتنا، وتأثريه عىل يف كام أّن احلياة تغريت مفاهيمها مع دخول اإلنرتنت 

حوا يستقون معلوماهتم وأخبارهم من اإلنرتنت ومواقع األبناء، وأصب

التواصل االجتامعي، وهذا يتطلب تفعيال للمراكز االجتامعية والشبابية 
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ودورها يف عمل دورات تأهيلية للشباب املقبل عىل الزواج، مع التأكيد 

عىل أّن الدور األرسي يف الرتبية هو األساس، ألّن تكوين الفرد يبدأ من 

الرتبية االجتامعية، ومها يشكالن مفاهيم حياته املستقبلية، املنزل و

 .إضافة إىل أّن االلتزام الديني واألخالقي يأيت عىل رأس تلك األولويات

 :السنوات اخلمس األوىل، األكثر يف حاالت الطالق

يف فرتة ما قبل الدخول  2239  كانت أسباب الطالق يف دولة قطر عام

( سنة لكل من الشباب والفتيات 24 – 22ية )هي األعىل يف الفئة العمر

عىل حد سواء، وقد سجلت إحصاءات الطالق ارتفاعا  مطردا يف 

 .(3)السنوات األوىل خالل العرش السنوات املاضية

أما يف مرص، فال خيتلف الوضع كثريا، ففي ترصيح لرئيس اجلهاز 

( 952)شهد نحو  2234إن عام  :املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء قال

( ألف حالة، 362ألف حالة زواج، بينام وصل عدد حاالت الطالق إىل )

%( منها تكون يف أول مخس سنوات من الزواج، كام تشري 15مضيفا أن )

                                                           

 انظر اقتباسات من مقال يعنوان: )اإلنرتنت ومواقع التواصل من أسباب زيادة الطالق( وفاء زايد.( 3)

  2223أكتوبر  21 موقع الرشق،

https://m.al-sharq.com/article 

https://m.al-sharq.com/article
https://m.al-sharq.com/article
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احصائيات رسمية إىل ارتفاع نسب الطالق بشكل ملحوظ بْي الشباب يف 

 .(3)( عاما15 - 25الفئة العمرية من )

 

 

                                                           

 من موضوع بعنوان: ما أسباب ارتفاع معدالت الطالق يف املجتمعات العربية؟ اقتباساتانظر  (3)

 2236أغسطس/ آب  29

 https://www.bbc.com/arabic/interactivity/ 
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كاإلنرتنت  عىل وسائل اإلعالم، اإلدمان عىل مشاهدة األفالم اإلباحية

ظاهرة َمَرضّية والقنوات الفضائية واألفالم الغرامية واملواقع اإلباحية، ُتَعّد 

هلا آثار خطرية عىل صحة اإلنسان النفسية واجلسدية واالجتامعية، 

هدة هذه األفالم قد وأكدت دراسات عديدة تناولت هذه الظاهرة أن مشا

 .ها إىل أرضار ومساوئ إدمان املخدراتترقى أرضارُ 

وقد ارتفعت نسب الدخول إىل املواقع اإلباحية ومشاهدة األفالم 

اجلنسية بشكل كبري يف اآلونة األخرية، وأكدت دراسة طبية حديثة، 

أرشف عليها باحثون من جامعة )كامربيدج( الربيطانية، حول تأثري مشاهدة 

فالم اإلباحية، أن هذا الصنف من األفالم يتسبب يف أرضار صحية األ

 .خطرية عىل املخ، تشبه التأثري الناجم عن تعاطي املواد املخدرة

ية، كام كشفت دراسة أملانية أخرى أن اإلفراط يف مشاهدة األفالم اإلباح

ما جيعلهم أكثر غباء، باإلضافة إىل أن يؤدي إىل تقلص أدمغة الرجال 

راكز املخ تصاب بالكسل، وهو ما يؤكد أرضار املواقع واألفالم بعض م

 اإلباحية عىل اإلنسان. 
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اخلطري ىف األمر أن نسب الدخول إىل املواقع اإلباحية ومشاهدة األفالم 

اجلنسية قد ارتفعت بشكل كبري يف اآلونة األخرية بْي املراهقْي 

ام أكدته مواقع ، حسبالشباب وأوساط املتزوجْي داخل الدول العربيةو

 .متخصصة يف اإلحصائيات

واقع متابعة عىل اإلنرتنت، وحسب إحصائيات موقع )أليكسا( ألكثر امل

املركز الثالث بْي دول العال األكثر زيارة للمواقع اإلباحية، احتلت مرص 

بعد الواليات املتحدة األمريكية واهلند، كام كشف بحث جديد أن 

ة يمكن أن تدفع املراهقْي إىل االنخراط اإلدمان عىل املواقع اإلباحي

اجلنيس يف الرسائل النصية أو الصور أو مقاطع الفيديو اإلباحية، عرب 

 .اهلواتف الذكية أو الربيد اإللكرتوين، أو مواقع الشبكات االجتامعية

كام أن انتشار مثل هذه املواقع وعدم وجود رقابة عليها، مها من أسباب 

 جلنيس يف املجتمعات العربية.انتشار ظاهرة التحرش ا

ويوضح خرباء العالقات األرسية والزوجية والطب النفيس، أن إدمان 

الزوج عىل مشاهدة املواقع واألفالم اإلباحية يدّق ناقوس اخلطر، ويعّد 

مؤرشا عىل اهنيار العالقة الزوجية، فهناك الكثري من الشباب يدمنون عىل 

ة، ويعتقدون أهنا مرحلة مؤقتة، مشاهدة هذه املواقع يف سن املراهق
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وأهنم رسعان ما يتغلبون عليها بمجرد الزواج وإشباع غرائزهم اجلنسية، 

ولكن احلقيقة أن هذا اإلدمان يستمر إىل ما بعد الزواج، وقد تستمر معه 

ممارسة العادة الرسية أيضا، ألن هؤالء األزواج قد اعتادوا عىل أسلوب 

 .يستطيعوا أن حيققوها مع زوجاهتم متعة وإثارة جنسية معينة؛ ل

وأن هناك من الرجال من جيدون يف هذه املواقع تعويضا نفسيا وإشباعا 

لرغباهتم، بسبب فشل عالقتهم الزوجية مع زوجاهتم، وعدم شعورهم 

باإلشباع اجلنيس من الطرف اآلخر، ما يدفعهم إىل إجياد وسيلة بديلة 

يكون امللل والروتْي الزوجي للتنفيس عن غرائزهم اجلنسية، كذلك قد 

الذي يترسب إىل احلياة الزوجية بعد سنوات طويلة من الزواج، دافعا هلم 

للهروب بخياهلم إىل عالقة جنسية أكثر متعة وإثارة، أو نتيجة إمهال 

 .الطرف اآلخر حلقوقهم اجلنسية

كام أن إقبال الشباب يف سن املراهقة عىل مشاهدة األفالم اإلباحية 

تاح التكونولوجي الذي يعايشونه، هو السبب يف استمرار إدماهنم واالنف

عىل هذه املواقع حتى بعد الزواج، ما أسهم بشكل كبري يف إفساد العقول 

وانحطاط السلوك، وبالتايل فشل العالقة الزوجية السوية، ألهنم دائام 

ما  ينتظرون من زوجاهتم أن يقّدمن هلم ما تقدمه هذه املواد اإلباحية، وهو

ال يمّت للواقع بصلة، فغالبا ما تقدم هذه املواد أفكارا حمّرمة تسعى 



54 

لغرسها يف نفوس الضعفاء، إضافة إىل أن ما تقدمه دائام ما جيعل الزوج 

غري راض عن زوجته مهام حاولت أن ترضيه، ألنه ال يرى أهنا قادرة عىل 

 .اإلشباع اجلنيس الذي ينشده من وراء مشاهدة هذه األفالم

ن انتشار مثل هذه املواقع وعدم وجود رقابة عليها، مها من أسباب إ

انتشار ظاهرة التحرش اجلنيس يف املجتمعات العربية، وكذلك الشذوذ، 

وغريها من سلوكيات منافية متاما للمبادئ واألخالق، وإن احلل يكمن 

يف املواجهة وعدم التخّفي وراء ستار املبادئ وادعاء املثل، فمصارحة 

ف اآلخر هي اخلطوة األوىل نحو العالج، كذلك عىل الزوجة أن الطر

 ة.ضيّ رَ تتفهم أن زوجها يعاين من حالة مَ 

البد من استكشاف املشاكل الزوجية والتعرف عىل أسباب نفور  ،هلذا

أحد الزوجْي أو كليهام من العالقة الزوجية، كذلك من الرضوري أن يلجأ 

، والتي تساعده بال شك عىل ختطي هذا الزوج إىل طلب املساعدة النفسية

 .(3)هذه املرحلة

                                                           

ا يف نعش العالقة الزوجية، انظر اقتباسات من مقال بعنوان: إدمان املواقع اإلباحية يدّق مسامر( 3)

 21/32/2235 رهيام عاطف

https://alarab.co.uk/ 

https://alarab.co.uk/%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://alarab.co.uk/%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://alarab.co.uk/
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 :أمثلة ونامذج من الواقع

تسأل زوجٌة بعد أن رسدت معاناهتا: هل يل أن أطلب الطالق من زوجي، 

  إذا كان ُيشاِهد املواد اإلباحية؟

بعد زواٍج ل َيُدم أكثر من ثامنية أشهر: واهلل إين  ،وتقول أخرى لزوجها

دين عنك إذا استمررت هبذا الطريق )مشاهدة األفالم ألدعو اهلل أن ُيبعِ 

ا بدونك.  اإلباحية(، بالرغم ممَّا َتعِرفه من حبِّي لك، وإين ال أطيق يوم 

ا جنسيَّة، وأهنا  ا وأفالم  اله ُصَور  ن يف جوَّ وحتكي إحداهنَّ أن زوجها خُيزِّ

 !ملََّا قامت بحذفها يف ِغيابه رضهبا وهجرها وكاد يطلِّقها

لة زوجها لكلِّ َمن حوله، وعكوفه عىل مشاهدة وتشتك ي زوجة ُعزم

ة جُتاِوز عرش ساعات يوميًّا ُدَّ
 !القنوات اإلباحية ملِ

وتقول زوجٌة أخرى: زوجي ُيشاِهد األفالم اإلباحيَّة وال ُيبايِل بمعرفتي 

بذلك، وأنا اآلن أشمئزُّ منه وأهجره وال أهتمُّ بمشاعره؛ بل وتركت له 

 !البيت



62 

زوٌج ُمَتأملِّ ا: بيتي غَزتمه اإلباحيَّة؛ فزوجتي ُتشاِهد األفالم اإلباحية  ويقول

اهلا وجهاز احلاسوب املنزيل، وال أدري ماذا أفعل؟  عرب جوَّ

؛ حتى خيلو بمشاهدة وإن َتعَجب فعجٌب من زوج طلَّق زوجته  بداية 

ا عن تأنيب زوجته لهالصور اإلباحية واألفالم اجلنسية،   .!(3)بعيد 

 

                                                           

  د.عادل عامر ها يف هدم البيوت.من مقال بعنوان: املواقع االباحية ودور اقتباساتانظر ( 3)

 /http://elsada.net موقع الصدى نت
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الغرية عند الزوجة مشاعر طبيعية ومقبولة، طاملا كانت يف شكلها 

الصحيح، ول تؤثر عىل العالقة بْي الزوج والزوجة، أو عىل حياهتم 

األرسية بشكل عام، ولكن يف بعض األحيان تصبح الغرية َمَرضّية ومؤّرقة 

قرار يف احلياة للزوجة، وتسبب العديد من املشاكل للزوج، وعدم االست

الزوجية، قد ينتج عن ذلك النفور بْي الزوجْي ثم الطالق، وهنا تبدأ 

 الزوجة يف التساؤل: 

 من الغرية عىل زوجي؟ خّلصـأتكيف 

قد تغار املرأة عىل زوجها، ألهنا تتمتع بشخصية صعبة، متيل غالبا  اىل 

حّب الظهور وحب االستقرار، واخلوف من رسقة عائلتها الصغرية 

سباٍب هلا عالقة برواسب ماضية عايشتها، وسنورد أبرز العوامل التي أل

 تؤدي باملرأة اىل اختيار هذا السلوك املقلق:
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 منذ واالمتالك السيطرة عىل معتادة الزوجة تكون قد حّب االمتالك: -3

، وجتدها ترّص عىل احلصول عىل كّل ما تريده، أو عىل صغرها

ت مرحلة من احلرمان العاطفي العكس من ذلك متاما ، تكون قد عاش

 جيعل ترّصفاهتا غري ناضجة.

التعويض عن قّلة  زوجها احتكار خالل من حتاول قد النفس:الثقة ب عدم -2

ثقتها يف نفسها، وهي تنظر بالتايل اىل زوجها كعنرص مكمل لثقتها 

 املفقودة.

ما جيعلها خمتلفة عن املألوف، من خالل توثيق  حّب الظهور: -1

ج لدرجة حماولة قطع عالقته بشكل تام مع حميطه العالقة بالزو

املجتمعي، بام يف ذلك أهله، لكن النتيجة هلذه املساعي عادة  ما 

 ترتجم برفض من الزوج، وقد تكون السبب األسايس لالنفصال.

 للمرأة بد ال خائبة، طفولة عاشت حال يف نقص يف مرحلة الطفولة: -4

 يف واالستقرار لزواجا خالل من النقص هذا تعويض حتاول أن من

عائلة جديدة تبنيها برفقة زوجها، ال بد يف هذه احلالة من التخّلص من 

 رواسب املايض من خالل زيارة طبيب نفيس قبل اإلقدام عىل الزواج.
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 توّفق ول عاطفية مشكالت واجهت حال يف خيبات عاطفية متكّررة: -5

اف من هتا السابقة، ستجد املرأة يف زواجها مملكة ختاخيار يف

 اختفائها فجأة، هذا ما يدفعها اىل احلذر حتى من أقرب املقربْي.

قد تتمتع املرأة بشخصية خجولة  طبيعة ال حتبّذ التخالط املجتمعي: -6

او غري متكّيفة للتخالط االجتامعي بشكٍل كبري، فتجدها ختتار االنطواء 

يف صفوف عائلتها الصغرية املكونة من زوج وأوالد، تتحول فيه 

ال مع الزوج إىل النفور سألة اىل نوع من القلق، قد يصل هذا احلامل

 .(3)والطالق

 خلص من الغرية عىل زوجي؟ـكيف أت

خلص من الغرية ـطاملا شعرِت الزوجة برضورة ملحة للتساؤل: كيف أت

عىل زوجي، فأنِت تعلمْي اآلن أن احلد الطبيعي والصحيح للغرية بينك 

وبدأ هيدد عالقتكام الزوجية واألرسية،  وبْي زوجك قد جتاوز املعقول،

والتساؤل يف حد ذاته هو أول خطوة إلصالح هذا األمر، والعودة بعالقتك 

 الزوجية إىل االستقرار واهلدوء النفيس.

                                                           

 انظر اقتباسات من مقال بعنوان: ملاذا تغار املرأة عىل زوجها من أهله؟ جريدة النهار، بريوت، ( 3)

https://www.annahar.com/arabic/article/ 

https://www.annahar.com/arabic/article/
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ا رومانسي ا  إن الشعور بالغرية الطبيعية جيّدد احلّب، ويضفي عليه طابع 

لزواج ومسؤوليات ا سنوات مرور مع خاصة واآلخر، احلْي مشتعال  بْي

 املنزل واألبناء. 

  ،لكن احرتيس عزيزيت

  ،واملراقبة من أن تتحول غريتك عىل زوجك إىل مرض الشك

  ،والشعور بالتهديد دائام  جتاه أي ترصف يفعله زوجك مع اجلنس اآلخر

  ،احرتيس أن تدّمر الغرية حياتك وحّب زوجك لِك 

 ية إىل جحيم.فإهنا إن زادت عن احلّد حولت احلياة الزوج

إذا كان زوجك بحكم عمله يتعامل مع نساء أخريات، أو حتى كانت له 

العديد من العالقات االجتامعية، كوين ذكية يف إظهار مشاعرك حينها، 

من حقك أن تشعري بالغرية، ولكن طريقة التعبري عنها هي ما جتعلِك 

 دائام  ملكة متّوجة عىل عرش قلب زوجك.

الغرية عىل زوجك؛ هو التحيل بالذكاء واهلدوء، أول طريق للتخلص من 

 واحلكمة يف إدارة مشاعرك، وبالطبع الثقة املتبادلة بينك وبْي زوجك.
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 :الذكية للتخلص من اخلالفات الزوجيةيف عىل هذه النصائح تعرّ 

، هل ألن زوجك يتعامل  ثقي بنفسك: -3 عليِك حتديد سبب الغرية أوال 

نك ال تشعرين بالثقة ألخريات؟ أم أالالزم مع النساء ا بلطف أكثر من

 زوجك يلتفت أن ختشْي وبالتايل كاٍف، بشكل يف نفسك ومظهرك

  أخرى؟ بامرأة لإلعجاب

إذا كانت إجابتك هي الثانية، فعليِك هنا التحيل بالثقة بالنفس، والقيام 

 التي األنثى ولتظيل ،اكتساب هذه الثقة بكل ما يمكنِك فعله من أجل

ا، حياتكام بداية يف زوجك عشقها بل  ،املظهر عىل ذلك يقترص ال مع 

ا، نصف األنوثة ذكاء، لذلك  انشغيل عىل روحك وعقلك أيض 

 ري من ذاتك، وستالحظْي تأثري ذلك.وطوّ 

الغرية لديِك نتاج  مشاعر كانت إذا حتدثي عن مشاعرك مع زوجك: -2

مواقف متكررة، فتحدثي معه وال ترتكي عقلك لألوهام واختالق 

ثيه عام يؤّرقك، اختاري املواقف واألحداث، واجهي زوجك وحدّ 

التوقيت املناسب وافتحي قلبك وعقلك هبدوء وحكمة، لتصال حلل 

 بك الغرية الشديدة وشعورها السيئ.مناسب جينّ 

https://www.supermama.me/posts/11-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.supermama.me/posts/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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، وهي ما جتعلِك ختليص من األفكار السلبية جتاه زوجك وحياتك -1

تشعرين بالغرية الشديدة، وال تعرفْي كيفية التحكم هبا، يف معظم 

ه األفكار ومهية نتاج االستامع إىل املشكالت األحيان تكون هذ

الزوجية من املحيطْي، ابتعدي عن هذه املجموعات وعن قراءة 

ل غريتك املشكالت الزوجية والغرق يف التفكري هبا، ألهنا ستحوّ 

 الطبيعية إىل شك َمَريض هيدد حياتك الزوجية.

ا شاركي زوجك اهتامماته: -4  نشغالا نتاج بالغرية الشعور يكون أحيان 

 عىل أهنا الزوجة تشعر ثم ومن واهتامماته، وعمله بحياته الدائم الزوج

، وال تعيش معه حلظاته زوجها يوم تفاصيل تعرف ال اهلامش

اخلاصة، لذلك ما رأيك يف أن تشاركي زوجك اهتامماته وأوقاته 

اخلاصة؟ ال تنشغيل كثريا باألبناء ومهام املنزل، فوجود وقت لِك 

ا س يجعلِك تشعرين بالقرب واألمان، ومن ثم هتدأ مشاعر ولزوجك مع 

 .(3)الغرية للحد الطبيعي املقبول

ي وُيعّد احلوار بْي الزوجْي الطريقة األفضل للتواصل الصحيح، وختطّ 

التحديات التي تواجههام، ويكون ذلك من خالل جلوسهام معا  يف وقت 

                                                           

 انظر اقتباسات من موضوع بعنوان: كيف أختلص من الغرية عىل زوجي؟ (3)

 /https://www.supermama.me/posts 2222مارس  23

https://www.supermama.me/posts/
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ء، فتعرّب يناسبهام ويف مكان مريح، بحيث يستمعان لبعضهام بإصغا

الزوجة عن أسباب غريهتا بالتحديد، وُيعرب الزوج عن تأثري أفعال الغرية 

 عليه أيضا . 

ومن املهم مراعاة مشاعر الزوجة وجتنّب إلقاء االهتامات، وعدم أخذ 

أسباهبا باستخفاف، خصوصا  إن كانت ناجتة عن خماوف لدهيا، حيث 

رها، بل جيب توضيح يفّضل حماولة تفهمها واالبتعاد عن إنكار مشاع

ختفيف الغرية من خالهلا؛   رأيه حول أفعاهلا، ومناقشة الطريقة التي يمكن

 لتأكيد رغبته يف فهم زوجته أكثر، ورغبته يف احلفاظ عىل الوّد بينهام.

كام أن إظهار القليل من العاطفة، عادة  ما ينتج عنه غرية الزوجة، وقد يكون 

طفة بطريقة كافية، مما يساعد عىل سبب ذلك عدم تعبري الزوج عن العا

تعزيز شعورها بقدرها وأمهيتها له، كام أن إظهار املزيد من العاطفة يزيل 

 ف من الغرية لدهيا بشكل كبري. شكوكها، وخُيفّ 

احلفاظ عىل اهلدوء، فقد تسبب بعض األفعال أو األقوال من الطرف ثم 

ردود أفعال بنّاءة  املقابل للشعور بالضغط والغضب، وقد ال تبدي الزوجة

عند احلوار، وللرتكيز عىل حل املشكلة ُيفضل احلفاظ عىل اهلدوء 

وجتنّب االنفعال يف تلك احلال، فلن يتحّسن املوقف إذا حتولت طريقة 
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الكالم إىل رصاخ وتبادل لالهتامات، وُيفّضل بدال  من ذلك أخذ بعض 

ناسبا  التوقف عن الوقت لتهدئة األعصاب واالسرتخاء قليال ، وقد يكون م

احلديث ومناقشة املوضوع يف وقت الحق ومناسب، حتى ال يتحّول 

  جمرى احلوار إىل خصام أكرب.

جتنب الدفاع عن النفس، يف حال بدأت الزوجة بتوجيه االهتامات 

والشكوى خالل احلوار، ومن املهم التوقف والتفكري جيدا  قبل أن يبدأ 

أعذار لكل ما تنتقده الزوجة، فقد جتد  الزوج يف الدفاع عن نفسه، وإجياد

ذلك دليال  أكرب عىل غريهتا، وسيزيد من حّدة املوقف، وبدال  من ذلك 

ُينصح بالتحدث إليها هبدوء حلل املشكلة معا ، حيث جيب الرتكيز عىل 

تعزيز الثقة يف العالقة، وطمأنة الزوجة عندما ُتظهر االنزعاج، والتأكيد 

 لتخطي ذلك معا . عىل االستعداد للتعاون

وعىل الزوج االستعداد ملراجعة أفعاله التي تسبب الغرية، ومالحظة أثرها 

عىل مشاعر زوجته، هذا ُيعترب من احللول الدائمة لذلك، وُيفضل سؤال 

الزوجة مبارشة حول ما تفّضله أو تبغضه، ولتعزيز القدرة عىل تفهم 

عله يعيد التفكري يف الزوجة؛ ُينصح بأن يضع الزوج نفسه مكاهنا مما جي

بعض أفعاله التي قد تزيد الغرية، أو الرتكيز عىل بعض األفعال التي تقلل 

 من الغرية.
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كام ينبغي االنتباه إذا كانت غرية الزوجة ناجتة عن الرغبة يف التحكم بمن 

حوهلا، أو عن شعورها بعدم األمان، فقد متيل هبذه احلالة إىل إظهار 

زوج، مع التأكيد عىل قضاء جزء كبري من الوقت الغرية الشديدة عىل ال

 اهلادئ معها واالستمتاع باألنشطة معا .

 عالمات الغرية عند الزوجة، وكيفية التعامل معها:

والرغبة يف عزل الزوج عن اآلخرين، وطلب البقاء معه التعلق الزائد:  -3

طوال الوقت، وعىل الدوام، حيث يمكن فهم تلك املشاعر عىل أهنا 

من احلب والتقدير للزوج، لكنها لن تكون مرحية ومنطقية إذا  نابعة

استمرت وتضّخمت، وقد تؤدي يف بعض األحيان إىل النفور من 

 جانب الزوج.

فإن كانت الزوجة تفرتض بشكل متكرر سوء النية بأفعال  الظن اليسء: -2

الزوج، وحتاول النظر يف هاتفه، أو االستامع ملكاملاته، أو االتصال 

به بطريقة تبحث فيها عن املعلومات أكثر من االطمئنان عليه،  املتكرر

فتدل هذه األفعال عىل سوء الظن نتيجة انخفاض الثقة يف العالقة، 

وقد يؤدي ذلك إىل الطالق، لذا ُيفّضل االهتامم بتعزيز العالقة 

 الزوجية من خالل التأكيد عىل احلب واالستامع للزوجة أكثر. 
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ندما ُتظهر الزوجة غريهتا نتيجة احلاجة لطمأنتها، فع االعتامد العاطفي: -1

وتأكيد حّبها عىل الدوام، وُتظهر شعورها بقيمتها عند وجود الزوج 

ة، ويفضل هبذه احلالة حفقط، يدل ذلك عىل الغرية غري الصحي

توضيح أمهية تعزيز ثقتها بنفسها، وتشجيعها عىل االهتامم هبواياهتا 

 وعمل ما حتب. 

اد ختلو منها أية عالقة زوجية، ويمكن لكال الطرفْي الشعور فالغرية ال تك

هبا يف وقت ما، وال تكمن املشكلة يف الشعور هبا من حْي آلخر، بل 

تكمن يف حال زادت عن حّدها وصارت ال تطاق، فيحصل النّفور من أحد 

 .(3)الطرفْي اجتاه اآلخر، وقد حيصل االنفصال بعد ذلك

 

 

  

                                                           

 انظر اقتباسات من مقال بعنوان: كيفية التعامل مع غرية الزوجة . أْحد سليم . ( 3)

 /https://mawdoo .com ع.موقع موضو 2223يناير  34
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كثرٌي من حاالت الطالق، كانت نتيجة تدخل األهل، وانتهاك خصوصية 

الزوجْي، أو كانت نتيجة حتريض األهل للزوج أو الزوجة عىل الطالق، 

االنفصال  العتبارات وأسباب خمتلفة، كام نجد حاالت كثرية تصل إىل

نتيجة عدم قدرهتام عىل حل مشكلة كان سببها تدّخل األهل  بْي الزوجْي

 يف حياهتام الزوجية!!

اختلفت آراء أزواج شباب وزوجات شابات، حول تدخل األهل يف 

اكل، اخلالفات الزوجية بْي األبناء، فمنهم من رأى أنه احتواء للمش

وتطييب للخواطر وفرصة للتفاهم، وآخرون اعتربوا ذلك استباحة 

 .للخصوصّية، وفضحا  ألرسار الطرفْي، وتعميقا  للخصومة

 أهل زوجي يتدخلون بكل كبرية وصغرية!

 ْحايت تتدخل برتبية األوالد!

 كيف أمنع أهل زوجتي من التدخل بحياتنا؟! 

https://www.hellooha.com/articles/2086-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.hellooha.com/articles/2086-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.hellooha.com/articles/2086-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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الزوجْي من ة دون طلب الراجح أن تدخل األهل يف اخلالفات الزوجي

هو استباحة خلصوصيتهام، ألن حّل املشاكل بْي الزوجْي باملطلق 

يكون أسهل بالتوعية قبل الزواج، وقراءة الكتب، واللجوء إىل خدمات 

 .االستشارة املتوافرة من اجلهات الرسمية إىل جانب املتخصصْي

سباب، واألفضل عدم تدخل األهل يف املشاكل األرسية مهام كانت األ

وإن أفضت أخريا  إىل الطالق، ألن الزوجْي مها األقدر واألجدر عىل 

حل خالفاهتام، دون أن تتفاقم وتتشارك األرسة من الطرفْي باآلراء 

ويصبحان حديث الساعة، ما جيعل املشكلة صعبة النسيان، ويكثر 

 .احلديث عنها، حتى ولو تصالح الزوجان الحقا  

عىل استشارة من أطراف ومجعيات حمايدة، كام أن هناك بدائل للحصول 

أو أن حيكم أحد بْي الزوجْي يف مسألة ما، مثل التوجه ملتخصصْي 

سيكونون بال شك حياديْي ومتفهمْي لظروف الطرفْي، وأحكامهم تنطلق 

 .من العلم، وليس من واقع جتربة شخصية فقط

 :طي الكتامن

تامن، خاصة حينام األوىل أن اخلالفات األرسية جيب أن تبقى طي الك

تكون شخصية، ومتّس احلياة اخلاصة للطرفْي، بسبب أن كثريا  من 
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املشكالت قد تتفاقم وتتطور ثم ختمد يف حلظة بْي الزوجْي، وينسى كل 

منهام أساس املشكلة وتعود املياه إىل جمارهيا، يف حْي أن العائلة 

 التفاصيل، سهبون يفالكبرية من األهل واألقارب ال ينسون ما حدث، ويُ 

 .ويرتك ذلك أثرا  يف نفسياهتم

ذكرت خبرية أرسية: أن كثريا  من حاالت الزواج انقلبت كرها  وعداوة بْي 

العائالت، بسبب مشكالت صغرية تعرض هلا الزوجان، وشاركهم فيها 

األهل يف حلظة انفعال، ما شّوه صورة الزوج أو الزوجة مدى احلياة، يف 

 .املجتمعو عيون اآلباء واألمهات

كام أن تدخل األهل يف تفاصيل احلياة الزوجية، يعود سلبا  عىل احلياة 

اليومية للزوجْي واألهل عىل السواء، ويفتح األبواب لتدّخالت أطراف 

كثرية، ما يعّمق الرصاع بْي الزوجْي، ويزيد حّدة اخلالف بسبب افتضاح 

ويعترب تعّديا  عىل  املشكلة، وتعّدد اآلراء حوهلا، وهو أمر مرفوض متاما ،

 .اخلصوصية

 :تدخل إجيايب

وليس األمر عىل عمومه، فقد يكون تدخل األهل بشكل حمدود 

، خاصة بالنسبة للزوجة، إذا كان ذلك اوليس سلبي اإجيابي اومدروس أمر
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حيفظ حقوقها، خصوصا إذا كانت ضعيفة أمام الرجل وأمام أهله، الفتا  

شارة حلّل اخلالف، ويتم اختيار إىل أن املشكلة جيب أن تطرح كاست

عىل  أفراد موثوقْي من العائلة، حتى ال يتحّول املوضوع إىل قصة متداولة

 .األلسن، والقيل والقال

كام أن األهل قادرون عىل استيعاب مشاكل األبناء، خاصة بعد الزواج، 

ألهنم خاضوا التجربة، وعىل معرفة بشخصيات أبنائهم، فيمكن أن تؤدي 

 .دورها يف تيسري احلياة عىل الطرفْي وتفادي املشاكلالنصيحة 

 بديل عن الغرباء:

باستشارهتا يف حال تعرضن  تويص الزوجات خبرية يف القضايا النسوية،

ملشكلة ما، خالل حياهتن مع أزواجهن، لتكون الطرف الذي حيتوي 

ها بطريقة صحيحة، مربرة أن ذلك املشكلة ويبّسطها، ويلّْي األمور ويوجهّ 

 .هتا أو الغرباءاأفضل من أن تتجه الفتاة الستشارة أهلها أو صديق

وبام أن بعض املشاكل تستدعي تدخل األهل، خاصة حْي يتعلق األمر 

بكرامة ابنتهم وسالمتها، ال بّد أن يكون هذا التدخل عقالنيا ، إذ إن كثريا  

من الظروف التي تعيشها بعض الفتيات تبقى طّي الكتامن بحّجة 
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وتعّديا  عىل  وصية، يف حْي أهنا يف بعض األوقات تكون إجحافااخلص

 .املرأة وحقوقها

 عبء نفيس:

وأوضحت مستشارة أرسية أخرى، بأن تدخل األهل يف اخلالفات 

الزوجْي هو استباحة خلصوصيتها، ألن حّل من الزوجية دون طلب 

املشاكل بْي الزوجْي وحدمها يكون أسهل، وطريق الرجوع عنها بسيط 

ما دامت املشكلة بينهام، أما إن أصبحت عالنية ومفضوحة، فإهنا تشكل 

عبئا  نفسيا  عىل الزوجْي للحفاظ عىل الكرامة، والرد عىل اإلساءة وحفظ 

 .ماء الوجه أمام العائلة الكبرية

وقالت: االستعانة بخربات األهل واالستفادة من نصائحهم، فيام يتعلق 

نظري وعاطفي بالدرجة األوىل، أما عىل  بمشاكل احلياة الزوجية، هو حل

أرض الواقع فال يمكن لألهل أن يكونوا حياديْي بشكل كامل، إذ إن 

نصائحهم مبنّية عىل صلتهم باألطراف، وتستند إىل وجهة نظرهم 

وجتارهبم الشخصية، وواقع حياهتم، وبالتايل ال تكون احللول 

صيل التي جتمعهام، املطروحة من قبلهم مالئمة لظرف الزوجْي، والتفا

 بل يف الغالب يكون تأثريها سلبيا .
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وتابعت: تدخل األهل يكون صحيحا  وإجيابيا ، حْي ال حيكمه ضابط 

القرب من الزوجْي، بل درجة الوعي، وذلك بأن يتفق الزوجان عىل 

اختيار شخص حكيم ذي شخصية منفتحة، مع التأكيد عىل أن يكون 

احلكمة والثقة، ولديه اخلربة يف إسداء النصح متعلام  وواعيا  ومشهودا  له ب

دون فرض الرأي، أو صاحب ظرف مشابه لظروفهام، واألهم من هذا أن 

 يكون اختياره باالتفاق بْي الزوجْي.

وحذرت مستشارة أرسية، من أن االنغامس يف التفاصيل ومشاركة 

األرسار الزوجية مع األقارب واألهل، تنعكس سلبا  عىل العالقات 

رسية، وتشّوه السمعة الطيبة للطرفْي، حيث تصلح األحوال بْي األ

 .الزوجْي بينام يستمر اخلالف بْي األهايل

وبيّنت: أن هناك بدائل عن تدخل األرسة الكبرية بمشاكل األزواج، وهو 

االستعانة بالتوعية قبل الزواج، وقراءة الكتب، واللجوء إىل خدمات 

ة املتوفرة من اجلهات احلكومية إىل االستشارة من مكاتب ْحاية األرس

جانب املتخصصْي، ألهنم وبشكل خاص يملكون الوعي والعلم والقدرة 

عىل عدم إصدار األحكام، ويعطون النصيحة بناء عىل ِقَيم طالب االستشارة، 

 .(3)وضمن القدرات النفسية للحالة، حيث تكون احللول أقرب للحيادية

                                                           

 دانية الشمعة ـ أبوظبي .من مقال بعنوان: تدخل األهل يف اخلالفات الزوجية اقتباساتانظر ( 3)

 2223أغسطس  5

 /https://www.alroeya.com موقع الرؤيا

https://www.alroeya.com/author/3334/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://www.alroeya.com/author/3334/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://www.alroeya.com/author/3334/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://www.alroeya.com/


77 

 !الزوجةوسائل التعامل مع أهل الزوج أو 

تفادي املشاكل بسبب التدخل من أهل الزوج والزوجة، أو إيقافها بشكل 

دائم، يكون بالعمل عىل تطوير الذكاء االجتامعي، بحيث يمكن ختفيفها 

وإدارهتا بشكل سليم، للفوز بالعالقة كي يكون األهل سندا بدل أن يكونوا 

 عائقا للحياة الزوجية. 

 فام هي الوسائل لبلوغ ذلك؟

تبقى اخلطوة األوىل حلل أي مشكلة تتعلق بأحد  :تالم زمام األموراس -3

عىل حلها، مهام كثرت النصائح  القادر الزوجْي هي معرفة أنه الوحيد

من اآلخرين، فأحد الزوجْي أو كالمها هو القادر عىل وضع احلدود 

ض هلام، وإن لآلخرين يف حياته، وجتعلهم يفكرون مليا قبل التعرّ 

أو تعانْي من كثري من املشاكل مع عائلة زوجتك أو عائلة كنت تعاين 

زوجك، من األفضل كخطوة أوىل أن تقلل أو تقليل زياراتك هلم، 

 .بدون أن تقطع أو تقطعيها بشكل تام

بأن ال متّكن الناس من اإلفالت  ال تصمت أو تصمتي عن اخلطأ: -2

ا إىل ما بأفعاهلم الشائنة بدون عقاب، ومواجهة سيستمرون يف تكراره
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ال هناية، ال تتجاهل أو تتجاهيل املواقف التي تؤملك أو تؤذيك، بل 

كوين دائام صاحبة قرارات حاسمة، خاصة يف املسائل التي تؤثر عىل 

 .احرتام األخرين لك

من األفضل أن تضع احلدود الشخصية : ضعوا حدودكام الشخصية -1

زوجك، لئال باألحرى عالقتك مع أهل و لآلخرين يف كافة عالقاتك،

تتعرض هذه العالقة لالنتهاك وتصابْي باألذية من األقرب إليك، 

يمكنك فعل ذلك بتوصيل الرسائل الكالمية شيئا فشيئا لتالحظي 

 .الفرق باملعاملة مع الوقت

إن التعبري عن النوايا واألهداف  ال تلفظي نواياك وأهدافك بشكل مبارش: -4

ال "ا ابتداء، وقد يبدو قولك: بشكل مبارش يؤدي إىل رفض اآلخرين هل

فّظا بعض اليشء، كوين  "أريد اجتامعكم يف بيتنا طوال الوقت

أرغب كثريا أن نجتمع يف املرة القادمة يف  "اسرتاتيجية أكثر بالقول: 

 .كي تصيل شيئا فشيئا إىل حتقيق ما ترغبْي به ،"مكان آخر أو منتجع ما

ؤثر عىل عالقتك به، مما سي :جتنّبي إدخال زوجك يف اخلالفات -5

بحيث ستنتقل هذه اخلالفات بينك وبْي عائلته، لتصبح أخريا 

 خالفات بينك وبينه. 
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يف العال العريب يتدخل  حافظي عىل خصوصيتك مع زوجك: -6

وخاصة أهل الزوج، وللحفاظ عىل  ،ن اجلميعاجلميع يف شؤو

زواجك وجتنب الطالق، من األفضل أال تنقيل خصوصياتكام 

تنجم عن تدخل األهل  فأبرز أسباب املشاكل الزوجية هلم،

 .(3)باخلصوصيات

 !ع أهل الزوج(: قصة خالف م3) نموذج

اختلفت مع )ْحايت( والدة زوجي، حيال تربية طفلتي التي أساء أخوها 

ها يف إليها يف وقت من األوقات، ورفض االعتذار، يف الوقت الذي دعمتُ 

موقفها، أرادت ْحايت منها االعتذار بدال منه ألهنا فتاة! رفضت  اتـخاذ

نّبهم لئال تتأثر ابنتي هنائيا، وبدأت شيئا فشيئا أبتعد عن أهل زوجي، وأجت

هبذه العقلية التي تيسء إىل الفتيات واملرأة، هبذا حافظت عىل عالقتي 

بأهل زوجي، وعىل تربية ابنتي بشكل صحيح، بدون القيام بردود فعل 

 .عنيفة

                                                           

 !من موضوع بعنوان: قصص مشاكل أهل الزوج وكيفية التعامل معها اقتباسات( 3)

36/27/2222 

 https://www. a ilati.com/articleموقع عائلتي 

https://www.3a2ilati.com/article/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1667225
https://www.3a2ilati.com/article/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1667225
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 !!ترتيب ديكور منزيل (: ْحايت تتدّخل يف2) نموذج

ابنها، يمكن أن يكون  ترتيب ديكور منزل تدّخل أم الزوج يف لنأخذ مثال  

ذلك ألهنا ال جتد نفسها جديرة إال بأعامل املنزل، والرتتيب والتنظيف، 

وتريد إثبات استمرار جدارهتا حتى بعد زواج ابنها، وقد يكون ذلك ألهنا 

ه التي إىل األبد، واإلحياء له أهنا ما تزال أمّ  تريد أن تستمر برعاية ابنها

ترتب أموره وشؤونه، وإن تزوج أربع زوجات! بطريقة ال تعلم والدة 

 .ة!!الزوج أهنا مزعجة، وقد يكون أيضا  تعّمدا  إلزعاج الكنّ 

 

 

https://www.hellooha.com/articles/1614-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.hellooha.com/articles/1614-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9


43 

الشخص العنيد، من الشخصيات التي يصعب التعامل معها، لتمّسكه بآرائه 

لسامح لنفسه باالستامع لوجهات نظر خمتلفة، ما يتسبب يف دون ا

 .خسارته الكثري من الفرص

والعناد بْي الزوجْي من أهم أسباب املشاكل الزوجية، فنالحظ أحيانا أن 

كل طرف من الزوجْي يتمسك برأيه وال يتنازل عنه، كام يعترب العناد بْي 

أحيانا كثرية للطالق، الزوجْي من مسببات زيادة فرتة اخلالف، وقد يصل 

ما جيعل استشاريْي يف العالقات األرسية، يواجهون صعوبة ىف إقناع 

 الطرفْي بفكرة الرجوع. 

فالعناد يصل إىل هاوية الطالق، وعىل الزوجْي التنازل كل منهام لآلخر 

قدر اإلمكان، ورضورة اإلنصات لبعضهام، واملشاركة واالحرتام، 

املشاركة، وحتديد هدف التنازل من أجل واالقتناع واإليامن برضورة 

اآلخر، وعىل الزوج أن حياول عالج األمور بشكل يليق بكال الطرفْي، 

 .وال بّد من احرتام عمر العالقة التي جتمع كال منهام مع اآلخر



42 

كام ينبغي عىل الزوجة خصوصا بعدم العناد مع الزوج، وطاعة أوامره، 

وفائدهتا عىل األغلب، وليس  خاصة وأنه يطلب أمورا ملصلحة الزوجة

 .فيها ما يرّضها

 :طرق التخلص من العناد بْي الزوجْي

يف حال رشاكة شخص عنيد يف احلياة الزوجية، قد يكون من الصعب 

 .التفاهم معه بسهولة للتوصل حللول املشكالت الزوجية التي تطرأ

فالعناد صفة موجودة يف الرجل واملرأة، إال أن هناك بعض األزواج 

يشكون من عناد الزوجة، وتصلب رأهيا، ما يدفع باحلياة الزوجية إىل 

طريق شائك، يف حْي أن الزوجة ترى أنه السالح الوحيد الذى قد تدافع 

به عن نفسها أمام تعنت الزوج واستبداده بالرأي، فنجدها تلجأ أحيانا إىل 

الزوج  الرفض السلبى ملا تراه ال يتوافق مع أسلوهبا ومشاعرها، فيرتمجه

 .عىل أنه عناد، وتبدأ املشاكل

قد يكون عناد الزوج تقليدا لألب، فالرجل الذى ينشأ ويرتبى يف بيت 

 .يتحّكم فيه األب، ويسيطر عليه، حياول أن يقلد نفس سلوك األب
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وقد يأيت العناد من الزوج لعدم التكيف مع الزوجة، والشعور باختالف 

لتعبري عن رفض سلوك الزوجة، الطباع، فيكون العناد صورة من صور ا

 .وعدم االنسجام يف احلياة الزوجية

 :سبب عناد الزوجة، والعالج

مسألة عناد الزوجة، يبدأ أوال بأن يعرف الزوج سبب العناد، وعىل املرأة 

أال تدخل يف العناد إال وقت الدفاع عن النفس، فهى تعاند ألهنا تتوقع رّشا  

حيسن إليها، ويمدحها إلطفاء نارها،  معينا، فأول أمر يفعله الزوج أن

 .فينخفض اإلحساس بالرش الذي تتوقعه

أحد أسباب عناد الزوجة، هو عدم ثقة زوجها هبا، فتحاول بأقىص اإلمكان 

إثبات نفسها، وهذا يكون بالعناد من أجل إثبات الذات، كام جيب عىل الزوج 

 .يعاند يف كل شئأن يتجنب القضايا التى فيها عناد، ألنه ال يوجد إنسان 

كام عىل الزوج أن يفعل ما جيعل الزوجة يف أمان، فيالحظ ما حتّب 

ويفعله هلا قبل أن تطلبه، فاملرأة حينام تفقد األمان تنتقل إىل العناد الذي 

ترى فيه إثبات نفسها، فهي مثل السلحفاة، قد تكون صلبة من اخلارج 

ة صلبة من اخلارج حتى لكنها رقيقة من الداخل، إهنا قد تضطر لعمل قرش

 .رقتها من الداخل ال يؤذي أحدٌ 
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 :أغلب املشكالت حتّل بالتخيّل عن العناد واخلصومة

ينا عن العناد واخلصومة، والنكد فيام بيننا، وخاصة بْي األزواج، إننا لو ختلّ 

% من مشكالت الطالق، واحلاالت املعلقة، 92حللت أكثر من 

وجها وألوالدها، وتستقيم احلياة بْي واالنفصال، وترجع الزوجة لبيت ز

 .األزواج والناس يف املجتمع

 وردا عىل متصلة يف برنامج إعالمي عىل قناة فضائية، تقول: 

  ،زوجي يسّبني وهيينني دائام

 وال حيرتمني أبدا، 

 ومعاملته معي سيئة جدا، 

 ووصل األمر إىل الغلط يف أهيل، 

 وهّددين بعدم الذهاب إليهم، 

 كيف أترصف؟ وماذا أفعل؟  وال أعرف

كان الرد: ال تعاندي معه، وابتعدي عن النقاش احلاّد بينكام، وعليك 
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بالسكينه واهلدوء، ثم ناقشيه بصوت منخفض، وعليك بإحتواء غضبه، 

وأفهميه بأن ذلك قطع رحم، وعليك ببيتك، وسامع كالم زوجك، 

 .(3)واصربي عليه، وبعد فرتة قليلة سيهدأ ويلبي كل طلباتك

 قالت أمامة بنت احلارث تويص ابنتها عند زواجها:

ا "  . "كوين له َأَمة  يكن لك عبد 

 وأخرى أوصت ابنتها فقالت: 

ا يكن لك سامء   "  . "كوين له أرض 

ا من  ا، إذا قلنا: إن نجاح احلياة الزوجية يتطلب قدر  وقد ال نضيف جديد 

عن الزالت، التفاهم والتسامح، والتجاوز عن اهلفوات، والتغايض 

وتصّيد األخطاء، فكل األزواج يعرفون ذلك  ،والتعايل عىل األنانية والعناد

ا ما يعجزون عن حتقيقه.  لكنهم كثري 

                                                           

 شحتة ان: العناد بْي الزوجْي، أسبابه وطرق عالجه. حممداقتباسات من مقال بعنو( 3)

  2239/أكتوبر/23

https://www.elbalad.news/ 

https://www.elbalad.news/writer/0
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كام أن خطورة عناد الزوجة قد تبدأ بمشكلة صغرية، تتطور مع العالج 

السلبي هلا إىل مشكالت قد تنتهي بالطالق، وقد تبْيِّ أن عناد الزوجة 

  ، كان أحد أسباب ارتفاع معدالت الطالق يف السعودية.وهتّور الزوج

 تعددت األسباب والنتيجة واحدة:

يعّد عناد الزوجة أول مؤرشات عدم قدرهتا عىل التوافق والتكيف مع 

ا تّدعي من خالله القوة  ،الظروف املحيطة هبا ا زائف  وقد يكون ستار 

نفسها أمام ما لتداري ضعفها، فهو سالحها الوحيد الذي تدافع به عن 

تعتربه قوة للرجل واستبداده، فتلجأ إىل الرفض السلبي ملا تراه ال يتوافق 

 مع أسلوهبا ومشاعرها، فيرتمجه الزوج عىل أنه عناد وتبدأ املشكالت.

وقد يكون عناد الزوجة سمة أصيلة فيها، وهو أصعب أنواع العناد، 

ة، فتشّب معتقدة أن استمّدته من مراحل حياهتا األوىل نتيجة تربية خاطئ

العناد أسلوب ناجح لتحقيق املطالب، أو أهنا نشأت يف بيت تتحّكم فيه 

 األم، فتحاول أن حتذو احلذو نفسه يف بيتها ومع زوجها.

وقد يكون الزوج مسئوال  عن عناد زوجته؛ بتسلطه وعدم استشارته هلا، 

 اد.وحتقري رأهيا، واالستهزاء هبا، مما قد يدفعها يف طريق العن
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 ما هو احلّل؟؟ 

ا كان سبب عناد الزوجة، فيجب عىل األقل أن متنع عنادها من أن  أيًّ

 يقّوض حياهتا الزوجية، وذلك بعدة وسائل:

التمسك بآداب احلوار البنّاء مع الزوج، وعدم التشبث بالرأي،  -3

 واالستامع إىل رأي الطرف اآلخر وتقديره.

واحلرص عىل االتفاق  ترك اجلدال واخلالف حول األمور الصغرية، -2

حول األمور الكبرية، كأسلوب تربية األوالد، أو رشاء بيت، أو وظيفة 

 عمل.أو 

إبعاد األطفال عن دائرة اخلالف بْي الزوجْي الناجم عن العناد، وعدم  -1

 االستعانة هبم لالنتصار لرأيك أو موقفك.

 التعّود عىل أسلوب احلوار واحرتام الرأي اآلخر، ونسيان املواقف -4

السلبية السابقة، والتعامل بروح التسامح، والعفو بْي الزوجْي حتى 

 .(3)تسري احلياة يف أمان واستقرار

                                                           

 !! انظر اقتباسات من مقال بعنوان: عناد الزوجة أرسع وصفة خلراب البيوت( 3)

 32/29/2227 تاريخ النرش

 / https://www.islamweb.net/ar/article وقع إسالم ويب.م
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 أنت وزوجك، لستام رشيكْي يف جتارة ختتلفان حول أرباحها وخسائرها،

بينكام ميثاق غليظ، تصغر أمامه كل أنواع العالقات  إنام زوجان

ا من التنازل والعفو، وليس يف االجتامعية األخرى، وهذا يتطلب منك شيئ  

 ذلك ما هيينك أو يقلل من مقدارك. 

وقد أكدت دراسة برازيلية حديثة، أن  فالعناد أقرص الطرق املؤدية للطالق،

من حاالت الطالق يف العال، وهي نسبة تعترب كبرية  %(12)العناد يسبب 

ْي إىل حد ما، وأضافت الدراسة أن املجادالت الساخنة التي تدور ب

الزوج والزوجة، قد تؤدي أحيانا  إىل متسك أحد الطرفْي بموقف عنيد، 

 ُيوصل األمور إىل نقطة الالعودة.

يربره الكذب بأي حال، عندما خترج  هناك الكثري من األمثلة، فالعناد ال

الزوجة مع صديقة هلا، ألخذ رأهيا بشأن بعض ترصفات زوجها بدال من 

لزوج ذلك، ويسأل زوجته عن مصارحة زوجها، وعندما يكتشف ا

األحاديث التي دارت بينهام، ترّد الزوجة أهنا ل ختطط ملقابلة الصديقة، 

تهمها بأهنا وأن اللقاء جاء بالصدفة، الزوج بالطبع لن يصدق زوجته، وسي

لثرثرة عليه، ألن حواّسه كلها تعلم خرجت للقائها قاصدة الشكوى وا

 دال وتتطور األمور، ويستمراجلذلك، تتمسك الزوجة برأهيا، وحيتدم 

 وحتدث القطيعة. لعناد، ا
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 اخليانة سبب:

ولفتت الدراسة الربازيلية، إىل أن اخليانة قد تكون أحد أسباب العناد، 

فمن خيون زوجته أو ختونه زوجته، يعمد إىل العناد لإلنكار، وأضافت 

 الدراسة أن الشك املتبادل بْي الزوج والزوجة، جيلب العناد بشكل

مبارش يف املوقف للدفاع عن النفس، وأن هذا املوقف العنيد يأيت بشكل 

آيل، ألنه وسيلة للدفاع عن النفس واإلنكار، خاصة إذا ل يكن الزوجان 

 .راغبْي يف االنفصال أو مستعّدين للطالق

 شجاعة االعرتاف:

دت الدراسة، أن االعرتاف باخلطأ شجاعة، فاملرأة الشجاعة تعتذر  وأكَّ

هد بعدم تكراره، هذا يعني أهنا ال ختشى شيئ ا، وال حاجة عندها لألخذ وتتع

والعطاء، أو الدخول يف مناقشات عقيمة، أو أن يتحول العناد إىل قشة 

 .يابسة تنكرس بظهور احلقيقة، ومن يفعلم ذلك يندمم يف النهاية

 االعتذار انتصار:

اصة عندما يتعايش بام أن العالقات البرشية مليئة باألخطاء واهلفوات، خ

شخصان حتت سقف واحد كام بْي األزواج، فال فارق فيمن يبدأ 

 باالعتذار طاملا أن هناك حمبة ورغبة يف استمرار احلياة الزوجية.
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إن كثريا من الرجال الرشقيْي يعتربون االعتذار تنازال وتقليال من الكرامة 

رتايض بْي أمام الزوجة، وهذا خطأ، بل هو كفيل بتوفري الصفاء وال

نقص من شأنه الزوجْي، من دون أن يشعر أحدمها بأنه أقدم عىل ما يُ 

وقدره، أو بانتصار الطرف اآلخر، فالعناد والكربياء من أهم أسباب دمار 

 .وخراب البيوت الزوجية

كام أن االعتذار املبارش، هو أفضل وأقرص الطرق للرتايض بْي الزوجْي، 

( أو )ساحميني( ليست بالصعبة أو وما من عيب يف ذلك، فكلمة )آسف

املستحيلة، وال تعني أن صاحبها قلل من قدر نفسه، أو قدم تنازال كبريا، 

كام أهنا ليست انتصارا  للطرف اآلخر كام يعتربها البعض، فأحيانا تكون 

اخلالفات هبارات احلياة الزوجية، وبعد الصلح تصبح عالقة الزوجْي 

 .أكثر قوة وحّبا مما كانت عليه

 مزيد من االحرتام:

، ينصح أساتذة الطب النفيس الزوج القيام  ألن املرأة هي األكثر عنادا  دائام 

 :بعدة خطوات بسيطة الحتواء عنادها، وحتويله إىل ترّصف إجيايب كاآليت

 .أن يمنح الزوجة مزيدا من احلب واالهتامم، والتقدير واالحرتام -3

وحياول امتصاص غضبها،  أن يترصف بذكاء وهدوء عند عناد الزوجة، -2

 .وتأجيل موضوع النقاش إىل وقت مناسب يسهل فيه إقناعها إذا كانت خمطئة
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التعّود عىل أسلوب احلوار واحرتام الرأي اآلخر، ونسيان املواقف  -1

السلبية السابقة، والتعامل بروح التسامح، والتنازالت مطلوبة بْي 

 .الزوجْي، حتى تسري احلياة يف أمان واستقرار

ناك جانب إجيايب يف عناد الزوجة، حيث تدفع الزوج للتحّدي ه -4

 والعمل والنشاط والتفوق، واإلبداع يف جماالت جديدة.

أحيانا يكون العناد رغبة من الزوجة يف السيطرة مما يتعارض مع رغبة  -5

الزوج، ويف هذه احلالة عليه توضيح األمور هلا قبل أن تستحيل 

 .زوجية إىل حلبة رصاعاحلياة بينهام، ويتحول منزل ال

وأخريا  يؤكد أطباء علم النفس لكال الزوجْي، أال ُيظهرا رصاعهام أمام  -6

األبناء، وأال حياوال إشعارهم بأي خلل أرسي، أيضا  عدم مناقشة مشاكلهام 

 .(3)أمام األقارب واألهل، كي ال تكون حديث الساعة للقيل والقال

 

                                                           

 الزوجية احلياة ثقافة يف املتخصص والرومانيس االجتامعي لباحثمن موقع: ا اقتباسات( 3)

  2231مايو  26

https://www.facebook.com/AlsrajAlymanyAlbahthAlajtmayAlmtkhss 

https://www.facebook.com/AlsrajAlymanyAlbahthAlajtmayAlmtkhssFyQdayaAlmrat/?__cft__%5b0%5d=AZVxjQKbTnr3EatgPFtI92gdiSIbd1t4PnLLRYG1H4Melg-1BoLgaco_96CS7drUdQwQEYlci-hTXBpQXW1E9bSVyn8zn75SD3CEWrnJ7FIOXcMKO-a94nvQu4o9koUxlUpV46saao0IQ6tcgZdcN5Ly&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/AlsrajAlymanyAlbahthAlajtmayAlmtkhssFyQdayaAlmrat/posts/342215282568252?__cft__%5b0%5d=AZVxjQKbTnr3EatgPFtI92gdiSIbd1t4PnLLRYG1H4Melg-1BoLgaco_96CS7drUdQwQEYlci-hTXBpQXW1E9bSVyn8zn75SD3CEWrnJ7FIOXcMKO-a94nvQu4o9koUxlUpV46saao0IQ6tcgZdcN5Ly&__tn__=%2CO%2CP-R
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جأ الزوج إىل طالق الزوجة أو الزواج بأخرى يف حالة عقم الزوجة مثلام يل

وعجزها عن اإلنجاب، قد تلجأ الزوجة إىل طلب الطالق بسبب عقم الزوج 

وعدم قدرته عىل اإلنجاب، بينام أكدت املحكمة املرصية بأن عقم الرجل 

وعجزه عن اإلنجاب، ال يدخل ضمن العيوب املستحكمة التي حددهتا 

 قانون األرسة، ألنه ال دخل للزوج يف ذلك، إال اذا اقرتن ذلك املادة يف

بعيب آخر كالعجز اجلنسى أو العنّة، أما إذا كان الزوج يقوم بجميع واجباته 

الزوجية جتاه الزوجة، وأن كل ما يعانيه هو أنه عقيم، فليس من حقها الطالق 

 دائام !!بحجة إثبات أنوثتها باإلنجاب، أو أهنا تعيش حلم األمومة 

تقول سّيدة: أعاين من عدم قدريت عىل اإلنجاب؛ الذي جعل مني إنسانة 

أخرى غري قادرة عىل التأقلم مع املجتمع، ألنه جمتمع ظال، لقد كنت 

أعاين كثريا  من هذا، ولكن كان دعم زوجي يل يساعدين، وبعد مرور 

ق مخس سنوات عىل زواجي، ودون سابق إنذار، حكم عيّل زوجي بالطال

بدون سبب، سوى عدم قدريت عىل اإلنجاب، رغم أن األطباء قالوا يل 

 .بأن هناك إمكانية اإلنجاب عن طريق أطفال األنابيب
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كم حاولت إقناعه للرجوع عن القرار، لكن ُوُوجهت بالرفض، ورغم أننا 

كنا دائام  متفامهْي يف حياتنا الزوجية، إال أنه طلقني، ول يعمل حساب 

 .غليظ( الذي أمر به اهلل، والعرشة الطيبة التي كانت بيننا)امليثاق الـل

 أنا جدا  مضطربة. 

 أحّس وكأن العال كله ختىل عنّي.

  !وأن اهلل أيضا  ختىل عنّي

 ألن الطالق وقع عيّل، وذلك بسبب ليس مني!!

 إنني تائهة!! 

 وغري قادرة عىل االستمرار يف احلياة. 

 ر ليس بيدي. أحيانا أعاقب نفيس كثريا  عىل أم

 أنا أحب زوجي، عشت معه وال أستطيع فراقة. 

 ساعدوين كي أرتاح وأريح.
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 ورغم أن عائلتي حتاول إخراجي من هذا الوضع.

 لكنني ال أستطيع. 

 .أصيل وأدعو اهلل كثريا  

 .لكنني دائمة الرشود، وال أستطيع العيش وسط الناس

ذا أحّب اهلل عبمدا  )إ: وللرد عىل هذه السيدة: أخربنا الرسول حممد 

فاْحدي اهلل،  (3)ابتاله، فمنم ريض فلُه الّرضا، ومنم َسخط فعليمه الّسخط(

واعلمي أن ما عند اهلل خرٌي من الدنيا وما فيها، واعلمي أن اهلل ال يظلم 

 أحدا ، وأن قضاءه دائام  خري، ولكننا نستعجل وال نعلم احلقيقة!! 

قد مّن اهلل عليك بنعم أخرى كثرية، ال وإذا كنت قد ُحرمت نعمة الولد، فل

تعد وال حتىص، ولكنك حرصت األمر يف نعمٍة واحدة فقط، ول تنظِري 

إىل نعمة الصحة أو نعمة البرص أو نعمة السمع، أو غريها كثري، وفوق ذلك 

نعمة اإلسالم واإليامن، فام حدث لك هو من قدر اهلل الذي جيب أن 

 فام معنى اإليامن إذن؟نرىض به، وأن نسّلم له، وإال 

 ثم فرضا ، لو مات زوجك وتركك وحدك، ولديك عرشة من األوالد؟ 

                                                           

 صحيح، رواه الرتمذي وابن ماجة.( 3)
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 ماذا كنت ستفعلْي؟ 

 ال شك أنك ستتأملْي بعض الوقت، ثم تأخذك دوامة احلياة. 

 أل تكن املشكلة أكرب وأعظم ؟

إذن، اتركي عنك هذه احلالة اليائسة التي أنت هبا، وتوجهي إىل اهلل 

ر والتوبة، فام يدريك لعل اهلل أن يرزقك زوجا  أفضل منه، ُيدخل واالستغفا

السعادة والرسور إىل قلبك، ولعل هذا الطالق يف مصلحتك أنت قبل أن 

 يكون يف مصلحة زوجك. 

 فاتركي عنك هذه الكآبة، واخرجي للدنيا، وأحسني الظن باهلل. 

القيام بكل  هناك أرسة، عاشت قرابة العرشين عاما  ل ترزق بولد، رغم

العلميات الطبية املمكنة، ولكن دون جدوى، وباالستمرار عىل الدعاء 

والصالة رزقها اهلل أطفاال، ويعيشون اآلن يف أسعد حال، فأبرشي بخري، 

 وال تستسلمي هلذه احلال املدّمرة. 

اخرجي من عزلتك وماريس حياتك الطبيعية، وتوكيل عىل اهلل، والتميس 

يه يف موقفه معك، وتوجهي إىل اهلل بنسيانه العذر لزوجك، وساحم
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ونسيان ختليه عنك، وكم نتمنى أن تشغيل نفسك بيشء من قراءة القرآن، 

حتفظْي بعض السور، أو تطالعْي بعض الكتب، خاصة  كتب الزهد، أو 

تشغيل نفسك بأي عمل اجتامعي؛ حتى متّر عليك تلك األيام التي 

 .(3)سيعقبها الفرج بإذن اهلل

  م اإلنجاب سبب مقنع للطالق؟ل عده

جدا ؛ ألن  ياكاف اسبب قد يكون هذا طبيعة العالقة بْي الزوجْي، حسب

أن هذا اهلدف لو وأطفال، وهبدف تكوين أرسة  زوجيف الغالب يتالرجل 

ل يتحقق، فإن احلياة تبقى صعبة عىل االتنْي معا ، الزوج والزوجة، سواء 

إىل خيار الفراق  الكثريوننحاز يذلك بكان السبب يف ذلك منه أو منها، و

وأن هذا مرهون بعامل بْي الطرفْي حْي ظهور مشكلة عدم اإلنجاب، 

 طبيعة العالقة بينهام.، يعود ذلك إىل ، طال أو قرصالوقت

 البعض أن عدم اإلنجاب ليس سببا كافياجيد من ذلك،  عىل النقيضو

من كالم األهل التأّثر ام السامء، إن أبدا ، هو رزق من رّب وا: للطالق، وقال

 ،وحب وحنان ،الزواج قسمة ونصيبواملجتمع اجلاهل، فواألقرباء 

                                                           

 13/21/2221 طالق املرأة الناتج عند عدم قدرهتا عىل اإلنجاب وكيفية التكيف معه( 3)

https://www.islamweb.net/ar/consult/index.php? 
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وط التي يمكن أن يامرسها املجتمع الفضويل عىل الضغفودفء وإيامن، 

 قرار الطالق. تـخاذالتي تدفعه الالشخص يف حالة عدم اإلنجاب، هي 

 التحريض عىل يف ونلدور الذي يمكن أن يلعبه األهل واملحيطكام أن ا

كتب سلبا عىل استقرار احلياة الزوجية، الطالق بسبب عدم اإلنجاب، يؤثر 

فقط: ال أهل وال أقارب وال  أتكلم عن نفيس: قائال   أحدهم عرب فيسبوك

 وأول فرحتي.  ،ط يف رشيكة حيايتأفرّ  أصدقاء، وال مال وال أوالد، جيعلوين

انت الزواج من ثانية، حال كحول طرح قضية  ،ثار جدل عىل اهلامشفيام يُ 

، وهي فكرة تواجه األوىل ةجمشكلة عدم اإلنجاب، مع االحتفاظ بالزو

ممن رأوا أن الزواج من أجل اإلنجاب  ،انتقادات كثرية من قبل البعض

ر صفو احلياة فقط يمثل أنانية من الرجل يف هذه احلالة، كام قد يعكّ 

 .(3)األرسية مع زوجتيه بعد ذلك

 

                                                           

 من موضوع بعنوان: هل عدم اإلنجاب سبٌب كاٍف للطالق؟ اقتباسات( 3)

 2234نوفمرب  24

https://www.lahamag.com/article 
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يف ظل تطور احلياة، وشغل املرأة مواقع حساسة ومهمة يف شتى 

 قد راتب عىل جماالت العمل؛ حتصل كثري من املوظفات املتزوجات

 وغالء االقتصادي الوضع صعوبة ومع األزواج، راتب عىل أحيانا يزيد

 .، تصبح الزوجة املساهم األكرب يف مصاريف املنزل واألوالداملعيشة

 تب الزوجة نعمة أم نقمة؟ هل را

يف ضوء هذا السؤال، يرى باحثون اجتامعيون بأننا أمام قضية رأي عام، 

حيث أكثر املشاكل العائلية حتدث بسبب هذا الراتب، والتي قد تصل 

ة والنفوس راضية، فاملشاركة إذا كانت العالقات طيبللطالق أحيان ا، إال 

 .ذلك الراتبواجبة، بعيدا عن طمع الزوج أو األب يف 

هل راتب الزوجة نعمة أم نقمة؟ سؤال حمرّي بالرغم من أن إجابته 

أوَضَحها دينُنُا، فاهلل تعاىل يؤكد يف مال الزوجة أنه حق من حقوقها، وهي 

كاملة احلرية فيه، فإن طاب هلا أعطت وإن ل يطب هلا فاخليار بيدها، 
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 مِ ﴿يقول تعاىل: 
ٍ
ء ا َفُكُلوُه َهنِيئ ا َمِريئ اَفإِنم طِبمَن َلُكمم َعنم يَشم س   .(3)﴾نمُه َنفم

أجاب: فإذا طابت نفسها بالراتب أو  ويف سؤال لفضيلة الشيخ ابن باز 

ببعض الراتب فال حرج إن أعطت للزوج، أما إن هّددها بالطالق، أو 

باهلجر، أو باألذى؛ إن ل تعطه البعض أو الكل، فال جيوز، وليدعها 

 وماهلا.

 ن راتب الزوجة العاملة.أسئلة كثرية ع

 وهل هو نقمة أم نعمة؟ 

 وهل هو مفتاح لالستقرار، أم إنه بوابة املشاكل الزوجية؟ 

إهنا قضية كل املجتمعات العربية، وأكثر املشاكل العائلية حتدث بسبب 

 هذا الراتب، وقد تصل أحيانا  للطالق. 

ة، أنه ويف هلجة حتذيرية، ترى باحثة عربية متخصصة يف شؤون األرس

كان كثريا  ما تسبب هذا الراتب يف العنوسة، جشع أقرب الناس إليها، سواء 

أولياء أمور كبلوا بناهتم وحرموهّن حقوقهّن الرشعية يف الزواج  وأ أبوها

                                                           

 [.4]النساء: ( 3)



322 

 واإلنجاب، بسبب الراتب الذي استحق بالفعل لقب النقمة يف هذه احلالة. 

قتصادية، فعندما وال يكون هذا الراتب نقمة حْي خيضع للظروف اال

ويف حالة زيادة عدد أفراد  ،يكون الزوج من ذوي الدخل املحدود

األرسة، وارتفاع متطلبات احلياة التي باتت تفوق استطاعة الكثريين، 

 .حينها يتحتم مساعدة رشيك احلياة وبطيب خاطر

 الزوج االنتهازي:

له، وهذا هو عندما يكون الزوج انتهازيا ، يرى أن راتب الزوجة حقا مكتسبا 

 .الظلم؛ وهو مأساهتا احلقيقية

 ثمة سؤال هلذا الزوج وأمثاله: 

 هل تزوجها لينفق عليها أم ليجد من ينفق عليه؟!! 

 أمتنى أن حُتّل : أما حل القضية، تنتهي الباحثة يف شؤون املرأة بالقول

 .(3)هذه القضية: )نعم للمشاركة بطيب خاطر وال للمصادرة(

                                                           

 أيمن حسن انظر اقتباسات من مقال بعنوان: هل راتب الزوجة نعمة أم نقمة؟( 1)

 2222فرباير  35

  https://sabq.org/saudia موقع سبق 

https://sabq.org/author/ayman
https://sabq.org/author/ayman
https://sabq.org/author/ayman
https://sabq.org/saudia
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 :زوجي صار اتكاليا

سيدة عاملة يف صالون جتميل للنساء، وصلت األمور بينها وبْي زوجها 

إىل حد كبري من اخلالف والشقاق؛ بسبب مسألة اإلنفاق، إذ تقع عىل 

عاتقها كل املسؤوليات، وهي ل تعرتض نظرا للظروف الصعبة التي يمر 

تقول وبحرسة: كان جيب وضع النقاط عىل احلروف منذ . هبا كل األفراد

اية، لكنني أردت مساعدة زوجي الذي يعمل مدّرسا، ومعاشه ال يكفي البد

لتأمْي حياتنا وحياة أوالدنا األربعة، لذلك وقعت املسؤولية عىل عاتقي، 

 فأنا أحتمل كل هذا العبء.

واضطرت هذه السيدة لتأمْي خادمة يف املنزل أيضا، ألهنا ال متلك 

شعر يؤّمن هلا الدخل ال يفالكايف للعمل املنزيل، فعملها يف تصفالوقت 

وأضافت: إنه مع مرور الوقت،  .املناسب، لكنه يسبب اإلرهاق والتعب

ل أشعر بأن زوجي يريد الوقوف جلانبي، إنام صار اتكاليا، ورفع عن 

كاهله الكثري من األعباء، لدرجة أنني شعرت بالضيق، وازدادت مشاكلنا؛ 

لبات املنزل، أو أرغب يف ول أعد أرغب يف التعاون واملشاركة يف متط

احلياة معه. ومع أن الزوج يف اإلسالم هو املسؤول عن اإلنفاق عىل 

األرسة، حتى ولو كانت الزوجة غنية ومتلك املاليْي، لكن زوجي 

 جتاهل هذا األمر، مما زاد األمر تعقيدا. 
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 :خطوات حلل املشكلة

ر األحيان ترى اختصاصية اجتامعية أن اخلالفات الزوجية تبدأ يف أكث

بسبب الراتب، واعتامد الرجل عىل املرأة يف مرصوفات البيت، 

ومطالبتها بإنفاق راتبها عىل مستلزمات املنزل وإعالة األوالد، وقدمت 

 :احلل هلذه املشكلة يف ثالث خطوات

رضورة اتفاق الزوجْي عىل طريقة اإلنفاق، وأن يفهم الرجل أن للمرأة  -3

 .ذمة مالية مستقلة

 .ومكتوبا يف رشوط عقد الزواج ون االتفاق واضحاجيب أن يك -2

عىل املرأة أن تساعد زوجها يف حتمل بعض األعباء املادية، وجيب  -1

ل عليه، أن يكون ذلك نابعا من إرادهتا، وأال ُتشعر زوجها بأهنا تتفّض 

 .(3)بل عليها أن ُتشعره بأهنا تسانده يف حياهتام معا

 

                                                           

 انظر اقتباسات من مقال بعنوان: راتب الزوجة العاملة، خالفات تبحث عن حلول( 3)

 24/3/2239 بريوت -الريسا صليعي

 https://www.aljazeera.net/news/lifestyle موقع اجلزيرة نت
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دد املرأة يف حياهتا الزوجية، أصعب من مشكلة ابتالئها ما من مشكلة هت

بزوج زائغ العينْي، ألن هذا النوع من األزواج ال تنفع معه احللول، خاصة 

إذا كانت هذه الصفة طبع متأّصل فيه، حيث ال يرتبط سلوكه يف الغالب ال 

بشكل الزوجة وال بجامهلا وال بسلوكها، ألنه يف كل األحوال، وحتى لو 

تعبها، نت زوجته ملكة مجال، سيبحث عن اجلامل يف اخلارج، وسيُ كا

 .لينتهي األمر باندالع املشاكل الزوجية

 الزوج زائغ العينْي. 

  !معاناة تتفاقم مع األيام، وال تتوقف عند التأنيب

تصاب الغالبية العظمى من النساء، ممن ابتلْي بأزواج أنظارهم إىل 

العاطفية واملشاكل النفسية، بدءا من  أخريات، بسلسلة من االضطرابات

فقدان الثقة بالنفس وانتهاء بفقدان السيطرة عىل النّفس، والشعور بالرغبة 

ىف االنتقام، وهذا بشهادة معظم النساء، كام يفّضل أغلبهن عدم اإلفصاح 
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عن األمر لكل من هّب ودّب، ملا فيه من تقليل لقيمتهن أمام أنفسهن، 

 .وأمام املجتمع

هذا النوع من الرجال، فال ترضهم مثل هذه التهمة، وال يأهبون هلا من أما 

األصل، بل إن بعضهم يفتخر، ألن له نظرة يف اجلامل كام يقول!! أو أنه 

هذا ذو ذوق رفيع يف النساء! وغريها من العبارات التي خيتفي وراءها 

 ل.االرجالنوع 

 يربّرون: ترّبج املرأة هو السبب!

سنة( أنه ال وجود لرجل ال تزوغ عيناه عند رؤية  15 -يؤكد )ي. س  

اجلامل، ويضيف أنه حتى حينام يكون إىل جانب زوجته، ال يرتدد يف 

االستدارة إلحداهن، إذا توفرت فيها مواصفات اجلامل امللفت، وهذا ما 

يزعج زوجته التي ترصخ يف وجهه، إال أنه يرّد عليها بأن اهلل مجيل حيّب 

كه بريء، فهو يلتفت إىل املرأة اجلميلة، متاما كام اجلامل، وأن سلو

 !يلتفت لسيارة مجيلة متّر من أمامه

ويضيف )ي. س(: أنه ليس بالشخص سيئ األخالق، ورغم ذلك هو ال 

يتحكم بنظراته إذا مّرت بجانبه امرأة مجيلة، ويضيف: ال ُأصنّف نفيس 
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جتلس أمامي مجيلة، كرجل زائغ العينْي، إال إذا كانت الفتاة التي مرت أو 

بامكياجها، وتناسق جسمها، ومالبسها، ألنني أعتقد أهنا لو كانت ملتزمة 

إليها ال أنا وال غريي، فنحن الشباب ال ننظر إىل أي  وحمتشمة، ملا التفّت 

 .امرأة إال إذا قامت بترصف يلفت النظر، سواء يف لبسها، أو ماكياجها

 غّض البرص:

خذ من غّض البرص سلوكا دائام ومتأّصال يف ـسنة( بأنه ات 29 -يقول )ح 

احلياة، وذلك ألن غض البرص من شيم املسلمْي، وذلك ما أمرنا به اهلل 

 وهذا أمٌر ربايٌن عام للرجال والنساء بغض األبصار عاّم حّرم اهلل تعاىل ،

ب هو عليهم، ويضيف )ح(: أن أفضل سبيل لغض البرص بالنسبة للشبا

عن النظر إىل املحرمات، ألهنا الطريق إىل  فاالمتناع الزواج املبكر، وإال

 .الوقوع يف الرذيلة

ويضيف: قبل الزواج وبعده ل أسلك مثل هذا السلوك، حتى يف فرتة 

، وما ُزرع بداخيل حياء بيني وبْي ذايت، أغض النظر دائاممراهقتي كنت 

رجل  قبل أن أكون عىل حياء بيني وبْي اآلخرين، فأنا أغّض النظر ألين

 .حمكوم بديني اإلسالمي الذي يأمرين هبذا اليشء
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 نساء مقهورات، وال حّل مع العيون الزائغة:

سنة( من سلوك زوجها الذي أتعبها عىل مّر السنوات، 24 –تشتكي )ح 

من فرط  لحياة، ال يرتكها تنعم بيشءوحتّول بالنسبة هلا إىل منّغص ل

تطاعت أن متتثل لألمر الوسواس الذي ينتاهبا من زوجها، فال هي اس

 الواقع، وال هي استطاعت أن تغرّي من سلوكه شيئا.

تقول: أرى زوجي وهو ينظر إىل النساء، كأنه مسلوب اإلرادة، ول أعد 

أحّب أن أواجهه هبذه االهتامات خاصة أمام أبنائنا، حتى ال يعرفوا أن 

إال أنه كان ينكر، أباهم زائغ العينْي، واجهته باألمر بيني وبينه أكثر من مرة، 

بّت أخجل من استقبال صديقايت أو قريبايت يف البيت، ألنه ال يتوانى عن 

النظر إليهّن، وكثريا  ما نصحته وتشاجرت معه بأن يغّض برصه منعا  

 إلحراجي أمامهّن، إال أن النصيحة معه بدون فائدة.

غامراته وأكثر ما يزعج )ح( من سلوكيات زوجها، عندما يأيت ليحّدثها عن م

قبل الزواج، وعدد الفتيات الاليت تعّرف عليهن يف اجلامعة، وكم كنَّ 

معجبات به! وتضيف: تشتعل النار يف قلبي عندما أكون معه وأجده ُيبرص 

 ذلك السلوك فيه إال أهنا ل الفتيات يف الشارع، تؤكد أهنا حاولت أن تغرّي 

 حلياة الزوجية. تستطع، واختارت عدم اخلروج معه كي تستمر بينهام ا
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 هل تتحمل املرأة مسؤولية سلوك زوجها؟

إن الزوج إذا  :تتهم النساء بالتقصري يف حق الزوج، بقوهلا)ك( سيدة 

زاغت عيناه إىل اخلارج، فإنه بالتأكيد يعاين من زوجة مهملة يف مظهرها 

وشكلها، بينام يرى مظاهر االهتامم والتربج يف أخريات، أكيد أنه سيلتفت 

 من فرط احلرمان.  إليهنّ 

وتقول: ال أنكر رصاحة أن هناك رجاال  عيوهنم زائغة لطبع فيهم، لكن اهلل 

فضلني عىل الكثريات من النساء بجاميل، واهتامم بنفيس، ولو اهتّمت كل 

زوجة بنفسها بدل االنشغال بمراقبة زوجها، هلّونت عىل نفسها الكثري من 

 التعب.

 !     نفع مع هؤالءاملواجهة توّلد العناد، وال ت

تقول أخصائية نفسانية: إن بعض األزواج يتامدى يف النظر إىل أخريات 

غري زوجته، ويتخطي حدوده، لتصل إىل مراحل أعمق من النظرة، هنا 

كرامة الزوجة هُتان، وقد تؤثر عىل عالقته بزوجته، وتدخل يف دوامة 

 .املشاكل واخلالفات الزوجية
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يصعب عليهّن مواجهة أزواجهن، كام يصعب تقّبل  وتقول: إن أغلب النساء،

الزوج مثلام هو، وتنصح األخّصائية النفسانية الزوجات بأنه حتى لو استطاعت 

الزوجة أن متُسك زوجها باجلرم املشهود، فال جتادله، وال ُتشعره بأهنا 

تعرف، وإن فعلت ذلك فإن األمر سيتحول إىل كل ممنوع مرغوب، 

حلاالت سينتهي الزواج بالطالق وترشيد األرسة، هذا وسيستمّر، ويف كل ا

 .(3)عدا الفضائح وسمعة األهل واألوالد، وشامتة املجتمع املحيط هبم

 كيف للمراة أن تعيش مع زوج زائغ العْي؟ 

 اىل النساء؟  ال يشبع من النظر

 احلياة الزوجية؟ وهل يمكن أن هيدد استقرار

 البحث عن االسباب

 لرجل مرتبط بعوامل عدة أبرزها:عْي ا "زوغان "إن 

امليل الفطري عند الرجل؛ يعود إىل البحث عن مكامن رغباته وشهواته، 

                                                           

  انظر موضوع بعنوان: الزوج زائغ العينْي، معاناة تتفاقم مع األيام.( 3)

 2236يوليو  13 موقع احلوار

https://www.elhiwar.dz/national 

https://www.elhiwar.dz/author/elhiwar/
https://www.elhiwar.dz/author/elhiwar/
https://www.elhiwar.dz/national
https://www.elhiwar.dz/national
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حتريك  لعله بذلك يذّكر الزوجة بأنه ال يزال شابا؛ كام قد يرغب يف

مشاعر الغرية لدى الزوجة؛ كي هتتم به أكثر فأكثر؛ والنساءعادة يقعن يف 

وال تويل حركات  ب أن متسك أعصاهباهذا الفخ ؛ لكن املرأة الذكية جي

فإن الرجل يعود إىل  الرجل البهلوانية أي اهتامم؛ فإذا ما أحسنت الترصف

 صوابه، وخيفف من هذه احلركات السخيفة.

إنام  كذلك، فإن زوغان عْي الرجل ال يعني أن الرجل ال حيب زوجته،

وجة بتحسْي الروتْي هو الذي يدفعه عادة إىل )البصبصة(، هلذا ُتنصح الز

رغباته؛ لتقلل من حدة  أدائها اجلنيس، وحتسْي عالقتها معه، وإشباع

 .نظرات زوجها إىل أخريات، وهتذيب سلوكه

 ؟وهنا عليها أن تسأل نفسها : ملاذا زاغت عْي زوجي

اجلوع  فقد جتد أن التقصري منها هي؛ ألن إبقاء الرجل أحيانا يف حالة من

وبأي فرص   إشباعه بأي طرق أخرى،العاطفي واجلنيس، قد يدفعه إىل

ماذا يريد الزوج؛  متوفرة؛ وعىل املرأة أن تبحث يف األسباب، وأن تفهم

وال تسمح بأن هتدد هذه املشكلة حياهتا الزوجية، وأهنا إذا جتاهلت 

تغامر بمستقبلها كزوجة؛  األمر باملطلق، تاركة األيام وحدها تغرّيه؛ فإهنا

 .ياة الزوجيةوستجد نفسها خارج نطاق احل
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 أما عن رأي علامء النفس؛ فيقولون: 

زوجته،  إن الرجل زائغ العْي غري مستقر عاطفيا، وغري ملتزم، وال حيرتم

كام ال حيرتم تلك التي ينظر إليها؛ وقد تكون هناك أسباب جتعل هذه 

أو عندما  النظرة شكال من أشكال اخليانة؛ عندما ال تشبعه زوجته جنسيا،

 أو ال هتتم بشكلها ونظافتها من أجله. ال هتتم به،

بنفسها،  كام أن هذا الترصف من قبل الزوج قد حيبط املراة، ويعدم ثقتها

واصل زوجها سلوكه املهْي  وإذا ؛ويزيد توترها وخوفها من فشل زواجها

واملحرج؛ عىل الزوجة أن تناقش األمر معه برصاحة، وتعرّب عن استيائها؛ 

 .(3)يمكن الوثوق به ثالث يف املوضوعوال بأس من إدخال طرف 

 

 

                                                           

 . "زوغان العْي "انظر مقتبسات من موضوع بعنوان: رس نظر الزوج لغري زوجته  (3)

 باب احلمراوي.موقع: منتديات ش 2233مايو  35 ابراهيم درويش.

https://shababalhamrwe.yoo .com/ 
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ازدادت مشاكل التجّسس االلكرتوين عىل األزواج، وازادت املشاكل 

ع واملراقبة، وتطور أساليب الناجتة عنه، ذلك مع تطور تقنيات التتبّ 

لتجسس اخليانة الزوجية، لكن حتى اآلن ل نجد حال  هنائيا، فإن كان ا

عىل الزوج يثبت خيانته أو إخالصه، قد خيلق عرشات املشاكل األخرى 

 التي تؤرق العالقة الزوجية، وهتدد باهنيارها، حتى أكثر من اخليانة نفسها.

وطريقة مراقبة األزواج لبعضهم، كانت قد ظهرت منذ عصور ماضية 

 بأشكال خمتلفة، لكن مع ظهور وسائل االتصال احلديثة، أصبح هاتف

الزوج هو الصندوق األسود الذي تسعى الزوجة لسرب أغواره، وكشف 

 .أرساره

 كيف يؤّثر التجّسس عىل العالقة الزوجية؟

 وتفتيش هاتف الزوج، ومراقبة رسائله، أو حساباته الشخصية ؟

 وهل يعترب هذا النوع من التجسس انتهاكا  للخصوصية؟
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 أم أن من حق الزوجة معرفة ما جيري حوهلا؟ 

 تكون ردة فعل الزوج عىل تفتيش هاتفه، سواء كان مذنبا  أم بريئا ؟  كيف

احلصول عىل كلمة مرور هاتف  الزوجات البسيطات حياولن فقط

الشخيص، أما الزوجات األكثر دهاء  يدفعن مبالغ ، أو كمبيوتره الزوج

طائلة لرشاء برامج التعقب والتجسس التي يتم تثبيتها عىل اهلاتف، دون 

أن يتمكن صاحب اهلاتف من التقاطها، وينفقن مبالغ ال ُيستهان هبا 

للحصول عىل خدمات اهلاكر، واخرتاق احلسابات واألجهزة اخلاصة 

ة يف السيارة مثال ، أو تثبيت كامريات خفيّ  بالزوج، وقد يصل األمر إىل

تثبيت أجهزة تنّصت صوتية يف مكان العمل، وغريها من وسائل التجسس 

 واملراقبة التي ال تنتهي وال يتوقف تطورها.

 هل التجسس يمنع اخليانة؟

سواء كان الزوج خائنا  أم خملصا ، فإن التجسس عليه ومراقبة اتصاالته ال 

ينسى فعلته  الزوج اخلائن ملنع اخليانة، بل أن يمكن أن يكون احلل

تعزيز أمانه الشخيص، ومنع زوجته من التجسس عليه، ويتجه إىل حماولة 

 بدال  من التفكري بالتوقف عن هذا العمل. 

https://www.hellooha.com/articles/555-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.hellooha.com/articles/555-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.hellooha.com/articles/555-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.hellooha.com/articles/1529-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://www.hellooha.com/articles/1529-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86
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  :تبادل األدوار

غالبا  ما يقوم الزوج اخلائن الذي يتم اكتشاف أمره بقلب الطاولة عىل 

زوجته، ويعترب أن املشكلة التي جيب نقاشها هي التجسس عليه وتفتيش 

 .، بذلك تتحول الزوجة من ضحية إىل جالدهاتفه وليس خيانته لزوجته

 !ماذا لو ل يكن خائنا ؟

 هك اخلصوصية؟ ماذا إن اكتشف الزوج أنه مراقب ومنتَ 

 وهو يف نفس الوقت ال يقوم بام يستدعي مراقبته؟ 

 ما مصري الثقة املتبادلة بْي الزوجْي يف هذه احلالة؟ 

 !؟املخلص لزوجها وكيف ستربر الزوجة فعلتها

ربام تشعر الزوجة باالنتصار، عندما تكتشف خيانة زوجها من خالل 

 التجسس عليه وتفتيش هاتفه، لكن ماذا لو ل يكن خائنا ؟ 

 

https://www.hellooha.com/articles/1578-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.hellooha.com/articles/1578-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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  :االنفصال والطالق

وهذا ما سنراه واضحا  من خالل القصص احلقيقية التي سنعرضها يف 

 .السطور القادمة

 :زوجي يفكر باالنفصال ألين أجتسس عليه

، فوجدت بعد شهر العسل مبارشة سيدة قامت بتفتيش هاتف زوجها

رسائل قديمة تشري إىل عالقات قبل الزواج، وعندما واجهت زوجها أكد 

هلا أن هذا يف الزمن املايض، لكن الزوجة ل تستطع كبح غريهتا عىل 

مدى سبع سنوات من الزواج، واستمرت بالتجسس عىل زوجها ومراقبته، 

 .ا ما دفع الزوج أخريا  للتفكري باالنفصالهذ

 زوجي خيونني ويلومني عىل تفتيش هاتفه:

سيدة تراقب هاتف زوجها باستمرار، وتكتشف أنه خيوهنا عرب 

املراسالت، وكل مرة تواجهه يلومها عىل تفتيش هاتفه، ويعترب أن هذا 

ظروف ليس من حقها، وبعد مشاكل كثرية امتنعت عن تفتيش هاتفه، ومّرا ب

صعبة من اجلفاء، إىل أن بدأت األمور تتحسن، فعادت إىل مراقبته 

 وعادت املشاكل ثانية.

https://www.hellooha.com/articles/679-10-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.hellooha.com/articles/679-10-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
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كان عىل هذه السيدة البحث عن سبب املشكلة احلقيقي، بدال  من مراقبة 

زوجها الكتشاف خيانته دون أن تفكر بسبب هذه اخليانة، إن كانت فعال  

كتمي ذلك بقلبك وتري خيانته، مهتمة بالبقاء معه، فاألمر ليس سهال  أن ت

ولكن املواجهة يف هذه احلالة لن ُتنتج شيئا، إذا علمت أن زوجك بحاجة 

إىل احلب واالهتامم، وأنه بحاجة ملن يستمع إليه ويواسيه؛ فهذا مفتاح 

 استعادته.

 جتسست عىل هاتفه فاكتشفت خيانته:

مع بائعة اكتشفت خيانة زوجها بالدليل القاطع، وأجرت حمادثة باسمه 

هوى يعرفها، لكنها ل تتمكن من البوح أهنا فتشت جواله، وملا واجهته 

 باخليانة أنكر.

أجابت األخصائية النفسية: انتظري حتى هتدأ النفوس، وبعدها تكشفي له 

ما وجدت يف هاتفه، وتطالبيه بتفسري أفعاله، لقد أخطأ وال بد أن يعرتف 

عطه فرصة أخرية لعله يندم، ربام مر بغلطته، إذا كنت ال تريدين الطالق، أ

بلحظة ضعف، وال بد من التسامح لتسري احلياة الزوجية، واأليام كافية 

 .إلثبات صدق نيته
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 تعبت من مراقبة زوجي:

مع بداية الزواج، اكتشفت أن زوجها عىل عالقات كثرية عرب فيسبوك، 

لزوج، احليطة من قبل ا اتـخاذوبدأت مراقبته يف حلقة من التجسس مع 

 لكن التجسس املستمر أرهق الزوجة ما جعلها تشعر بالقرف.

أجابت اخلبرية النفسية: توقفي عن مالحقته ومراقبته، واجليس معه، 

وحتدثي بشكل مبارش، علام  أن مشكلتك بكل أسف أصبحت مشكلة 

 .(3)عامة، فاالنرتنت ُيستخدم بطريقة خاطئة من الكثريين

 احلّل األمثل:

ا، النظر يف خصوص يات الناس أو جواالهتم من األمور املمنوعة رشع 

وهو أمر جيب أن ينتبه له كل من الزوج أو الزوجة، ألنه مدخل من مداخل 

الشيطان، فهو يوسوس للمرأة لتدخل إىل جوال زوجها، وأن تقوم بالرد 

عىل املكاملات، وأن تقرأ الرسائل، ومن ثّم فالشيطان يدفعها إىل التوّتر 

 .الظن والشك وسوء

                                                           

 عامر العبود انظر مقال بعنوان: خطورة تفتيش هاتف الرشيك.( 3)

 24/29/2239 تاريخ النرش

https://www.hellooha.com/articles 

https://www.hellooha.com/writers/1
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ى بالنسبة للزوج، ال ينبغي أن يقع يف حبائل الشيطان ويدخل إىل حت

هاتف زوجته، ويدخل يف رسائلها وأحاديثها مع صديقاهتا، خاصة إذا 

كانت موظفة، ولدهيا رسائل بينها وبْي زميالهتا يف العمل، فمن املمكن 

أن يقرأ الرسائل التي يكون فيها مزاح بطريقة غري صحيحة، والشيطان 

 ذا مدخال  خلراب البيوت.يتخذ ه

وأكد علامء اإلسالم، أنه ال جيوز إلنسان أن يقرتب من جوال إنسان آخر 

إال بإذنه، منّوهْي بأن اخلصوصيات األرسية خطرية، وُمستدلْي بقول اهلل 

 :﴿ ُف َما َليمَس َلَك بِِه ِعلمٌم عَ  إِنَّ  َواَل َتقم مم ُفَؤادَ  َوالمبرََصَ  السَّ  ئَِك ُأوَل   ُكلُّ  َوالم

ئُوال   َعنمهُ  َكانَ   .(3)﴾َمسم

وقالوا: ال جيوز للزوج أن ينظر إىل جوال زوجته دون إذهنا، وال جيوز 

هلا العكس، وال جيوز التجسس من ِقبل كل منهام عىل اآلخر، ألن 

ُسوا﴿: التجسس من الكبائر لقول اهلل   .(2)﴾َوال جَتَسَّ

ىل جوال األم أو العكس، وأوضحوا أنه إذا شعر األبناء أن األب يتجسس ع

ون عىل هذا السلوك غري فإهنم يفقدون الثقة يف األب واألم، ويرتبّ 

                                                           

 [.16]اإلرساء: ( 3)

 [.32حلجرات: ]ا( 2)
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ا بأنه متى علم الزوج أن الزوجة تتجسس عليه، فإنه  الصحيح، منّوه 

سيحمله عىل مزيد من الغموض، ومزيد من الصمت واهلروب، ومزيد 

 .وعدم الثقة من التغيري للرقم الرسي، ما يفتح أبواب ا كثرية للشكوك

كام أن مسألة تفقد اجلواالت، واالطالع عىل النشاطات التي حتدث عىل 

اإلنرتنت بدون إذن بْي الزوج والزوجة، من األمور اخلطرية التي يمكن أن 

حُتدث توترات أرسية، الفت ا إىل أنه ال مانع أن يكون بْي الزوجْي نوع من 

كنوع من األرحيية والوضوح الرصاحة، ونوع من املعرفة لألرقام الرسية، 

 .يف العالقة الزوجية

ا، وجدير بالذكر، أن التجسس عىل جوال الزوج أو الزوجة حمرّ  م رشع 

ي إىل متزيق شمل األرس وخراب اجتامعي ا وال يفيد، وقد يؤدّ  وضارّ 

البيوت، وما يلفت النظر أننا عندما نستعرض أسباب الطالق اآلن؛ إن ل 

 .باب األوىل، فإننا سنجده يف األسباب الثانيةنجد أن اجلوال من األس

فإذا كانت القوانْي الوضعية قد نّصت عىل معاقبة من يتجسس عىل 

ا رصحية  ا، فإن يف ديننا نصوص  خصوصيات رشيك احلياة أو الناس عموم 

من الكتاب والسنة لضبط سلوكيات الناس يف التجسس عىل بعضهم فقال 
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َا الَِّذينَ ﴿تعاىل:  ا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبعمَض الظَّنِّ إِثمٌم َواَل  َيا َأهيُّ تَنِبُوا َكثرِي  آَمنُوا اجم

ا أحَُيِبُّ َأَحُدُكمم أَنم َيأمُكَل حَلمَم َأِخيِه َميمت ا  تَبم َبعمُضُكمم َبعمض  ُسوا َواَل َيغم جَتَسَّ

اٌب َرِحيمٌ  تُُموُه َواتَُّقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتوَّ اآلية بدأت بالنهي عن الظن . ف(3)﴾َفَكِرهم

السيئ ألنه يؤّدي إىل التجسس واالطالع عىل خصوصيات اآلخرين، 

وهذا ال مرّبر هلا، وهو مفتاح كل رش، بل ربام يؤدي إىل االنفصال بْي 

 الزوجْي.

ا للتجسس، بدليل  كام أن الظن املجرد من القرائن املعتربة، ال يعترب مربر 

َقِّ َشيمئ ا إِنَّ الظَّنَّ ﴿قوله تعاىل:  نِي ِمَن احلم . وذلك أن هذه الظنون (2)﴾اَل ُيغم

ة غالب ا تكون عبارة عن وساوس أو حديث نفس عابر بدون مسوّ  غ، أو غريم

 .مذمومة، مما ال ُيعد بذاته دليال  

أما إذا كانت العالقة بْي زوجْي، فالنهي عن التجسس فيها أشّد، وذلك أن 

ينبغي احلفاظ عليه بحسن العرشة الزواج يف اإلسالم ميثاق غليظ، 

واالبتعاد عن كل ما ُيكّدر حياة الزوجْي، ولذا نّص أهل العلم 

واملتخصصْي األرسيّْي؛ عىل أنه ليس من حق الزوجة وال الزوج أن 

                                                           

 .[32]احلجرات: ( 3)

 .[16]يونس: ( 2)
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َدت مربرات حقيقّية، وإال فاملتجسس يتجسسا عىل بعضهام، إال إن ُوجِ 

ا، ويستحق العقوبة من السلطة القضائيّ   .(3)ة يف الدولةآثم رشع 

 

                                                           

 انظر اقتباسات من مقال بعنوان: ال جيوز للمرأة التجسس عىل هاتف زوجها. حمروس رسالن. ( 3)

 2222أكتوبر  2

https://www.raya.com/          / 
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لعل أبشع شعور خيالج املرأة، هو ذاك القهر الذي يكرس قلبها بعد 

، ولكنها تتشابه تقريبا أسباب الطالق اكتشاف خيانة زوجها هلا، وقد تتعدد

يف أغلب املجتمعات العربية اإلسالمية، ولعل أحدثها ومن أكثرها شيوعا 

، أسباب الطالق كسبب رئيس من قد برزت هذهاخليانة الزوجية، و

وخاصة يف البلدان واملجتمعات التي خترج فيها املرأة للعمل املختلط 

كام أن بعد أن كانت من األسباب الثانوية يف دراسات ماضية، مع الرجال، 

عرص التكنولوجيا وشبكات التواصل االجتامعي )فيسبوك وتويرت( 

عالقات منحرفة بْي الرجال والنساء، متثل سببا آخر يف ودورها يف عقد 

  .حتطم العالقات الزوجية

إن املتأمل يف األرقام التي أفرزهتا حاالت الطالق بسبب اخليانة الزوجية، 

يدرك أن هذه األرقام وصلت إىل درجة مفزعة كاّم وكيفا، لتتحول إىل 

مؤسسات الدول  ظاهرة يصعب التصدي هلا رغم اجلهود املبذولة من قبل

العربية القائمة بالشأن االجتامعي يف إطار حتسْي ونرش الثقافة األخالقية 

http://www.albawaba.com/ar/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83%D9%90-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%90/7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.albawaba.com/ar/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83%D9%90-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%90/7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.albawaba.com/ar/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83%D9%90-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%90/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A9
http://www.albawaba.com/ar/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83%D9%90-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%90/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A9
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والوعي الديني لألرسة واألبناء، وجتنيبهم كل أشكال العزلة والوحدة، 

 .(3)حتى ال يكونوا فريسة سهلة لالنحراف املنترش يف املجتمع

ف شعورا بالغضب فاخليانة الزوجية تقوم بكرس الثقة بْي الزوجْي، وختلّ 

واالستياء، والشعور بالذنب والغضب من النفس، وقلة احليلة، والشعور 

بالعجز والدونّية والنقص عند كال الزوجْي، ثم يكون الطالق هو احلل 

 السحري هلذه املعضلة الكبرية.

 متى تصل اخليانة الزوجية إىل ذروهتا؟

 متى يكون الطالق هو احلل الوحيد؟

هناك نوع من اخليانة اسمه اخليانة بالصدفة، وهذا  :رةاخليانات املتكر -3

عن طريق رجل ال تاريخ له باخليانة، ولكنه خيون ملرة واحدة ويندم 

أشد الندم، وهنا البد من أن تساحمه زوجته، ولكن إذا أصبحت 

إذن هذا هو  الزواج، اخليانات هي السيناريو الدائم داخل مؤسسة

 .موعد حدوث الطالق بْي الزوجْي

                                                           

 !انظر مقتطفات من مقال: اخليانة الزوجية سبب رئييس للطالق( 3)

  2231و متّوز / يولي 32

https://www.albawaba.com/ar/ 

https://www.albawaba.com/ar/
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لكل يشء سبب، وعندما ال يستطيع : ال يوجد سبب معْي للخيانة -2

الزوج إجياد سبب معْي خليانته، فهذا معناه أنه يريد جرح قلب 

عىل أفراد من اجلنس اآلخر بغرض اخليانة  التعارف زوجته عن طريق

 .الزوجية، فهذا يكون سببا قويا جدا للطالق

زوجية، البد وأن يعتذر الزوج بعد اخليانة ال: عدم االعتذار عن اخليانة -1

لزوجته، وإذا رفض الزوج، فهذا معناه أنه ال هيتم هبا وال بمشاعرها، 

 فهذا هو وقت طلب الطالق.

هناك بعض الرجال أو النساء يقومون : اخليانة بغرض مكسب مهني -4

بخيانة أزواجهم بغرض احلصول عىل ترقية يف العمل أو زيادة يف 

الء ال يتقون اهلل، وال يستخدمون طرقا الراتب، وهذا معناه أن هؤ

أخالقية يف حتقيق ما يرغبون، فإذا كان الزوج أو الزوجة من هذه 

 النوعية، إذن هذا هو وقت طلب الطالق.

عندما يريد الرجل خيانة زوجته من أجل أن : اخليانة بغرض االنتقام -5

فهذا ال يستطيع  ينتقم منها بخصوص يشء معْي فعلته يف املايض،

عبري عن مشاعره بطريقة صحيحة، وهذا معناه: معاناة مستقبلية يف الت

 .التعامل معه، وهذا هو وقت طلب الطالق
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بعد اخليانة الزوجية، ال بد وأن يقوم : عدم الرغبة يف عمل تضحيات -6

الرجل بعمل تضحيات من أجل إثبات أنه مازال حيب زوجته، وأنه 

ه نادم عىل ما بدر منه، يرغب يف استكامل احلياة الزوجية معها، وأن

ولكن عندما ال يرغب الزوج يف ذلك، فهذا معناه أنه ال يستحق زوجته 

 .(3)هذه، وهذا هو وقت االنفصال

ما سبق، يتضح أن هناك عدة عالمات تتيح للزوجة معرفة: هل  ومن جممل

 احلياة الزوجية مع زوجها اخلائن مقدر هلا أن تستمر أم ال؟

 :ائح للترصف بحكمة وهيولتخطي األزمة، هذه نص

سوف تشعرين بالغضب واحلزن، ال تضغطي استسلمي ملشاعرك:  -3

عىل نفسك لتخّطيها برسعة، فالشعور باألل هو اخلطوة األوىل 

 .للتعايف

استعيني بأحد األشخاص املقربْي الثقة، وشاركيه  شاركي مشاعرك: -2

مشاعرك، ابكي عىل كتف شقيقتك أو صديقتك، وال تتحدثي مع 

                                                           

 انظر مقتطفات من مقال بعنوان: متى يكون الطالق هو احلل عند حدوث اخليانة الزوجية ؟( 3)

34/25/2234 

https://blog.mawada.net/ 
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إال عندما تكونْي مستعدة، وأفكارك مرتبة، حتى ال تتحدثي  زوجك

  .بطريقة خاطئة وتتفاقم املشكلة

بشأن مشاعرك: ال بأس من الذهاب إىل طبيب  احصيل عىل مساعدة -1

نفيس أو مجعيات متخصصة يف شؤون األرسة، فهذا األمر من 

الصعب استيعابه وختطيه بمفردك، سوف يساعدك ذلك يف ترتيب 

 .مشاعرك، حتى ال يزداد تأثريها السلبي عليِك أفكارك و

خيانة زوجك ال تعني انتهاء احلياة الزوجية،  احتضني الشعور باألمل: -4

فقد يكون زوجك نادما  وعىل استعداد إلصالح خطئه وعدم تكراره، 

 وعليك أن تقبيل اعتذاره، وركزي يف كيفية استعادة الثقة بينكام.

ستتطّلب جمهودا  من زوجك، عليه أن  هذه املرحلة إعادة بناء الثقة: -5

يقّدم لِك كل الضامنات التي تعيد بناء ثقتك به، ويمكن أن يستغرق 

 باملرونة، وتفتحي قلبك هذا وقتا  طويال ، وعليِك أيضا  أن تتحيّل 

 جمددا  لزوجك.

ال يزال  بقدر غضبك من زوجك ضعي يف اعتبارك مشاعر أطفالك: -6

ئعا ، ويكونون بحاجة إليه، لذلك كوين والد أطفالك، قد يكون أبا  را
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حريصة عىل عدم طرح تفاصيل املشكلة أمام األطفال، ألن أزمة كهذه 

يمكن أن هتّز صورة والدهم يف أعينهم، ويعود هذا بتأثري سلبي عىل 

 .(3)نفسيتهم وشخصياهتم

 

                                                           

 .جواهر الرشوقنة زوجك؟ انظر مفال بعنوان: كيف تترصفْي بحكمة عند اكتشاف خيا( 3)

29/27/2222 

https://www.echoroukonline.com/ 

https://www.echoroukonline.com/writer/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82
https://www.echoroukonline.com/
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ا يف اجلاه واملال، وحتصيل  الشهادات العلمية واملهنية، من التنافس عموم 

ا إجيابي ا، ويساهم يف اإلبداع واإلنتاج،  املفروض أن يمثل بْي الزوجْي حافز 

ر السلبي، والرصاع الذي يمكن أن يكون عامل ولكن هناك التنافس املدمّ 

ا.  ا، ويف العالقات الزوجية خصوص   هدم يف العالقات اإلنسانية عموم 

بْي الزوجْي؛ يف العمر والثقافة، والظروف ومن الطبيعي أن أي توافق 

االجتامعية والبيئية، حيقق نسبة كبرية من نجاح العالقة الزوجية والتواصل 

ا من األلفة الروحية  بينهام، ألن مثل هذا التوافق خيلق بْي الطرفْي نوع 

اإلنسان عندما يعيش مع شخص آخر فوالفكرية والعاطفية واالجتامعية، 

 ألجواء واملوقع واالنتامء، ال يشعر بالغربة. يشبهه من حيث ا

ع واملنافسة أحيان ا، تكتسب احلياة ومع القليل من االختالف والتنوّ 

الزوجية املزيد من التجدد واحليوية، لكن اخلطري يف هذا املوضوع أن 

يزيد األمر عن حّده فينقلب إىل ضّده، فمام ال شك فيه أن يكون هناك 

 أة والرجل يف احلياة الزوجية.تنافس مستمر بْي املر
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، فقد يأخذ التنافس أما إذا كانت الزوجة متعالية أو يكون الزوج متعاظام

موضوعات أخرى مثل: التحصيل العلمي أو املادي أو املهني، أو التفوق 

يف الثقافة واملعرفة العامة أو التخّصصية، أو أهنا تنتمي إىل عائلة كبرية 

العليا يف الدولة، أو أنه ينتمي إىل أرسة متتاز تشتهر باملناصب والوظائف 

بامتالك األموال والثروات، ثم بعد ذلك تنتقل هذه املفردات كلها لتتحول 

إىل رصاع بينهام، فلربام امتلك أحدمها شيئا منها وربام ال، بحيث يمكن 

أن تشكل هذه املفردات واملزايا فراغا خطريا بْي الزوج والزوجة، 

 لعالقة الزوجية. وعامل هدم يف ا

وال بد من القول أن العرص احلارض، وقيمه التي تشجع عىل الفردية 

واألنانية وتقديس الذات، هلا دورها يف زيادة حدة التنافس وإشعاله بْي 

األزواج، ومن ثم ازدياد االختالف والرصاع، وال يعني ذلك أن التنافس ل 

، ولكن ربام كان بدرجات أق ا قديام   ل أو بأشكال خمتلفة. يكن موجود 

فالزوجة الناضجة املتعلمة، فضال  عن الشهادة الدراسية التي حتملها، 

ـسواء كانت شهادة البكالوريوس أو الدكتوراة، تتصف بعقل متنور وثقافة 

واسعة، ومن هنا فهي تتجاهل أو يتجاهل بعض املعتقدات اخلاطئة التي 

وقت املناسب، وبالشكل حيملها اآلخر، وحتاول تنبيهه إىل ذلك يف ال

، أو ال يشعرها وكأنه يعترب نفسه أفضل  الذي ال جيرح مشاعره بصفته رجال 
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منها، بل جيب أن ُيشعر كل منهام اآلخر بأن ما يمتلك من أفضليات ما هي 

 إال أسباب الستمرارية وجودمها معا يف حياة زوجية واحدة.

ها، من خالل زوجوتعمق أسباب اخلالف والنفرة بْي الزوجة توقد 

رفضها ألفكاره ومعتقداته، بحجة أهنا أعىل منه شهادة، وأكثر ماال وجاها 

ومنصبا، كأسلوب للتعايل عىل الزوج، فإن الزوج حينذاك يفقد ثقته بكل 

ما متتلكه زوجته، وال يشعر باالرتياح والسعادة يف عالقته معها، وهذا ما 

 يوجب عىل الزوجة أن تتجنب إثارة هذه األمور.

كام جيب عىل املرأة املتعلمة أو الغنّية، سواء كان زوجها متعلام  أم فقريا، 

أن ال ترتك يف ذهن زوجها ما يوحي إليه بأن سلوكها أو أسلوهبا الراقي يف 

التعامل معه، يأيت بسبب الشهادة التي حتملها، أو هذا املسمى الوظيفي، 

عليها أن تعلم بأهنا جمبولة  أو أهنا من عائلة كبرية أو أرسة غنية، بل يتعّْي 

عىل العاطفة، وإذا كانت هذه املرأة مّيالة إىل النزاع مع الزوج، جيب أن 

 .(3)ال يكون هذا النزاع من باب التفاخر

                                                           

 22/24/2236 مقال بعنوان: املنافسة بْي الزوجْي، تاريخ النرش انظر اقتباسات من( 3)

https://ar.islamway.net/article 
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كام تظل قضايا التفاخر والتباهي باألحساب، وعدم تكافؤ النََّسب يف 

بحيث تقيض اجلهات  بْي فرتة وأخرى، السعوديةقاعات املحاكم بـ

العدلية أحيانا بالفصل بْي الزوجْي لعدم تكافؤ النََّسب، وسط تباين اآلراء 

 .بْي مؤيد ومعارض

َنسبْي خمتلفْي، كأن  وعادة ما تنشأ تلك الدعاوى لكون الزوجْي من

لعائلة أخرى جرى  اآلخر الطرف ينتسب أحد الزوجْي لعائلة ما، وينتسب

ا أعظم رشفا ومكانة، وأن أتباعها ال يقبلون التصاهر مع أهن العرف عىل

 !!العائلة األوىل

وبات ملحوظا يف السنوات األخرية، التعاظم والتفاخر بْي كثريين من 

والعائالت املعروفة يف شبه اجلزيرة العربية، إنه  األفراد باالنتامء للقبائل

رصاع وتنافس جمتمعي حمتدم بْي عائالت وقبائل أصيلة حسبا ونسبا، 

وبْي ما هو أدنى، لُيصدر القايض ُحكام بالتفريق بْي زوجْي من عائلتْي 

 لفتْي حسبا ونسبا، بحجة )عدم تكافؤ النََّسب(. تخم

تامعي، من انعكاس معاناة األرس وحتّذر اختصاصية يف اإلرشاد االج

املفككة، نتيجة ذنب ل يقرتفه أي من األبناء، سوى ْحاقة الزوجْي، 

مظاهر التفاخر والتباهي  ونفورمها عن بعضهام البعض بسبب إثارة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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باألحساب واألنساب فيام بينهام، أو األموال والثروات، أو جاه األهل أو 

من القلق واإلحباط، والشعور مناصب األقارب، مما ينتج عن ذلك مزيد 

بالنقص، واضطرابات عدم التوافق النفيس والتكّيف االجتامعي، ما يدعو 

الضحايا أحيانا للتفكري يف الثأر ألنفسهم، واالنتقام ممن تسبب يف 

 .(3)شتاهتم

 

 

                                                           

 . اقتباسات من مقال بعنوان: عدم تكافؤ النََّسب هيدد استقرار األرسة يف السعودية( 3)

 اجلزيرة: املصدر 22/24/2236الرياض  -حبيش الشمري

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 
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هو أي ترصف يقرتفه أحد أفراد األرسة ضد فرد من  العنف األرسي:

إحلاق األل أو األذى النفيس أو اجلسدي، أو أي شكل  أفرادها؛ هبدف

 آخر من أشكال األل واإلساءة.

 العنف اجلسدي: 

هو سلوك موجه ضد اجلسد، يامرس باستخدام وسائل خمتلفة، مثل:  

دفع شخص بقوة، أو قذفه بأشياء مؤذية، أو توجيه اللكامت له باليد، أو 

اخلنق، أو احلرق، أو اإلمساك الذراع، أو الصفع، أو  شد الشعر، أو يلّ 

بقوة، أو التهجم باستخدام أدوات حادة أو بدون أدوات، أو الرضب؛ 

ويستخدم هبدف التعبري عن القوة اجلسدية؛ وغالبا  ما تكون الضحية 

 الشخص األضعف، مثل: النساء وصغار السن.
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 العنف النفيس: 

رائه، أو شتمه وإهانته؛ يتمثل باملعاملة السيئة لإلنسان واالستهتار به أو ازد

ه؛ أو الصياح والرصاخ عليه؛ أو نعته بأسامء وألقاب أو حتطيم أشياء ختّص 

حتقري، أو طرده من البيت، أو حبسه داخل البيت؛ أو معاملته بالرتهيب 

والتهديد واإلكراه، هبدف إثارة القلق واخلوف يف الشخص امُلعتدى 

ه، وإشعاره بأنه سلبي؛ وحتطيم به نفسيا ، أو احلط من قيمت عليه، واملّس 

 قدراته املعنوية والذاتية؛ وغالبا  تكون الضحية النساء واألطفال. 

 العنف ضد الزوجات:

وفا، أن نحو نصف  –ورد يف تقرير عىل موقع املركز الوطني الفلسطيني 

النساء املتزوجات يف مناطق خمتلفة يف األرايض الفلسطينية يف الضفة 

ما جاء يف التقرير، قد تعرضن للعنف النفيس أو  الغربية وغزة، حسب

اجلسدي بنسب متفاوتة، كام ذكر التقرير أرقاما للتعبري عن واقع ما تعانيه 

 املرأة املتزوجة يف فلسطْي، نوردها فيام ييل:

 يامرس ضد النساء. الذي عنفالع انوأالعنف النفيس: هو أكثر  -3

من قبل أزواجهن %( من النساء اللوايت تعرضن للعنف 63نسبة ) -2

 فضلن السكوت عنه.
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 .حتدثن مع أزواجهن وطلبن منهم الكف عن االعتداء%(44) نسبة -1

 .جلأن إىل بيت الوالدين أو أحد اإلخوة واألخوات%( 24) نسبة -4

ل يرتكن البيت، إال أهنن تكلمن مع الوالدين أو أحد %( 22) نسبة -5

 .األقارب يف األمر

العمل أو اجلريان هبدف تكلمن مع إحدى زميالت  %(62) نسبة -6

 .االستشارة والتوجيه أو حتى احلامية

 .ذهبن إىل حماٍم لرفع قضية %(1) نسبة -7

ذهبن إىل مقر الرشطة، أو وحدة ْحاية األرسة لتقديم %( 3) نسبة -4

شكوى ضد الزوج، أو احلصول عىل مساعدة، أو احلامية من 

 .(3)الزوج

 العنف األرسي، ما ُيَعّد وال تزال بعض النساء يف املجتمع العريب يعانْي

كابوسا  مزعجا  ُينّغص حياهتن، وقد يأخذ العنف شكل إيذاء جسدي أو 

نفيس أو لفظي، وكشفت مؤسسة لرعاية النساء واألطفال يف بلد عريب 

                                                           

 وفا -اقتباس من تقرير بعنوان: العنف األرسي. موقع مركز املعلومات الوطني الفلسطيني ( 3)

https://info.wafa.ps/ar 
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خليجي مؤخرا ، عن أن نسبة أعداد ضحايا العنف من النساء التي تستقبلها 

عداد ضحايا هذه الفئة يف املؤسسة تعد منخفضة نسبيا باملقارنة مع أ

 العديد من دول العال.

( سنوات، 1إحدى السيدات املُعنفات التي مّر عىل زواجها ))ش. ع(:  

تتخيل أن يصل وضعها إىل  ل وما زالت يف بداية حياهتا الزوجية، فإهنا

هذا احلد من العنف اللفظي وأحيانا  أخرى إىل العنف اجلسدي، تقول: 

ت عصبيته، فهو يثور ويغضب وينهال عيلَّ رضبا  إنم أحاول أن أجتنبه وق

كان متضايقا  من عمله أو من أفراد أرسته، حتى أين أشعر باحلرج من 

ىل يسألنني عن آثار الرضب الواضحة ع صديقايت حْي أذهب للعمل وهنّ 

  !بسبب السقوط من درج املنزل وجهي، مؤكدة أهنا تربر ذلك

شتى أنواع العنف عىل امرأة ضعيفة  ليس من الرجولة أن يامرس الزوج

ومغلوبة عىل أمرها، وليس من أحد يقف بجانبها، وهي إنم تعرضت 

للعنف، فغالبا  تصرب وال خترب أحدا  من عائلتها حتى ال تصبح املشكلة 

أكرب، وكل ما تقدمه من تضحيات غالبا  ما يكون من أجل األبناء أو 

 ل لقب )مطلقة(.الستمرار احلياة الزوجية من دون أن حتم

ومن األسباب التي تدفع الرجل إىل هذا العنف، غياب الوازع الديني، ثم 

ر، إىل قدّ الرتبية، فقد يكون الزوج نشأ يف بيئة ال حترتم فيها املرأة وال تُ 
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جانب أنه قد يكون اعتاد مشاهدة والده وهو ُيعنف والدته، ناهيك عن غرية 

أفعاال  تسبب ذلك العنف، الرجل عىل أهله، فبعض الزوجات تأيت 

 فُتغضب الرجل، فيامرس العنف بمختلف أنواعه.

ومن أسباب العنف ضد املرأة أيضا ، اجلهل وقلة الثقافة، واختالف 

العادات والتقاليد بْي األزواج، فقد يكون الزوج من بلد والزوجة من بلد 

 ذلك عند الزوجة.يب ومنكر عند الزوج، قد ال يكون آخر، وما هو ع

رغم ما تتعرض له املرأة من عنف، نرى البعض منهّن يسكت عن ذلك و

الظلم الواقع عليهّن، ويرجع السبب يف ذلك كام ُيقال: اخلوف من 

 الطالق وترشد العائلة.

باإلضافة إىل قلة الوعي القانوين، والعادات والتقاليد التي تقف حاال  بْي 

جتد من يقف بجانبها أن تشتكي أو تسكت، أو أن البعض من الزوجات ال 

أن تلك  بدعوىكاألب أو اإلخوة يف حالة تعرضها للعنف من زوجها، 

 .(3)مشكلتها وحدها، وال بد أن حتلها مع الزوج

 

                                                           

 اقتباسات من مقال بعنوان: العنف ضد املرأة الطــريق إىل الطـــالق ( 3)

 /https://www.alittihad.ae/article 2235أكتوبر  4 موقع االحتاد
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ولكنها  ،منذ فرتة اهو عالقة زوجية انتهت صالحيته :الطالق العاطفي

احلفاظ عىل قد يكون األطفال، أو  ،لسبب ماحتت سقف واحد استمرت 

جرب الطرفان عىل االستمرار يف تلك لعائلة، فيُ الشكل االجتامعي أمام ا

 .ن يف جو من احلزن وعدم السعادةايشالعالقة الشكلية، يع

دون  ،يف بيت واحديتشّكل الطالق العاطفي عادة عندما يعيش الزوجان 

، فالطالق هام، ودون أي ارتباط عاطفيمشاعر واهتاممات مشرتكة بين

ألنه إنذار هناية  ،عاطفي أسوأ ما حيدث يف احلياة الزوجية بْي شخصْيال

 .كل يشء

الزواج عالقة مقدسة بْي الرجل واملرأة، ومثل باقي األمور يف احلياة ف

التي تتعرض إىل تغريات، فإما أن تكون هذه التغريات إجيابية فتزداد 

ة تؤثر عىل املحبة واالنسجام بْي الزوجْي مع مرور السنوات، أو سلبي

حياهتام معا ، حيث تتعرض العالقة الزوجية إىل االرختاء، ثم الضعف، ما 

يؤثر يف متاسك األرسة ومقاومتها، حينها تبدأ كثري من األمراض بالتغلغل 
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يف جسد هذه العالقة، وتضعف لغة التواصل واحلوار بْي الزوجْي، وال 

غري رجعة، أو ما  إما الطالق الرشعي إىل :جيدان أمامهام سوى خيارين

ى بـ  أكثر أنواع الطالق خطورة، وأشدها  عدّ ، الذي يُ (الطالق العاطفي)يسمَّ

دون  (مطلقان)أملا ، لكون الرشيكْي يعيشان حتت سقف واحد، لكنهام 

، ويضطران إىل حتمل هذا الوضع (الغرباء)يعيشان مثل حمكمة وشهود، 

ي، أو احلفاظ عىل ألسباب عدة منها: املحافظة عىل الشكل االجتامع

أو ملصالح أو امتالكهام معا لبيت واحد، األطفال ورعايتهم من الضياع، 

 .مالية مشرتكة بينهام

 :أسباب حدوث الطالق العاطفي

 .اعتقاد الزوجْي أن املشكالت هي العامل املشرتك الوحيد بينهام  -3

اعتبار أحد األطراف نفسه األفضل، لذا يتعاىل عىل الطرف اآلخر،  -2

 .ره بالنقصويشع

متادي أحد أطراف العالقة بالكذب عىل الطرف اآلخر، ليكتشف  -1

 .األخري أنه واقع حتت خديعة رشيكه، وأنه خائن للعرشة وكاذب

 .أو حتول العالقة اجلنسية إىل روتْي أو واجب ،الربود اجلنيس -4
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واألهداف واملستوى الثقايف  ،اختالف االهتاممات واملعتقدات -5

جْي، ما جيعل التواصل بينهام صعبا ، فتدخل واالجتامعي بْي الزو

احلياة الزوجية يف حالة موت رسيري، خيتفي فيها الشعور باألمان 

 .(3)الذي يمثل الركيزة األساسية لنجاحها واستمرارها

 عالج هذه الظاهرة:

تعتقد استشارية بالعالقات األرسية أن العالج هلذه الظاهرة ال ينجح مع 

بعض األمل يف حتقيقه بإتباع هذه الطرق ومن كل ثنائي، إنام يوجد 

 :أمهها

زيادة الرصاحة والوضوح بْي الزوجْي، وحماولة فهم اآلخر من  -3

 .خالل حقوقه وواجباته ومشاعره وأفكاره وخماوفه ومشاكله

كرس الروتْي اليومي، وحماولة جتربة أمور جديدة يف احلياة، حتى لو  -2

 .كانت بسيطة جدا  وغري مكلفة

                                                           

 !اقتباسات من موضوع بعنوان: الطالق العاطفي: تعريفه، أسبابه، عالجه (3)

 2222شباط / فرباير  32

https://www.albawaba.com/ar 
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وتفاهم بْي الزوجْي، والعمل دائام  عىل التوصل حلل  لغة حوار -1

يريض كافة األطراف يف حالة وقوع املشاكل، ألن الرصاخ والضجيج 

 .واملشاجرات كلها تؤدي للطالق العاطفي

والتوجه إىل مراكز االستشارات األرسية  عىل الزوجْي عدم اخلجل، -4

ضا لغاية إنجاح املحاوالت، ولطلب النصح، رشط أن يكون بر

الطرفْي، وإذا ل ينجح األمر فالطالق الفعيل هو األنسب للزوجْي 

 .واألبناء

احلل األخري للخروج من هذه الظاهرة، يكون باعتامد الطالق الرسمي  -5

 .(3)يف حال وصل الزوجان إىل طريق مسدود ال يمكنهام من التفاهم

 

                                                           

 اقتباسات من تقرير بعنوان: الطالق العاطفي أصبح الظاهرة األكثر شيوعا بْي األزواج. (3)

 34/23/2223 الريسا معرصاين

  https://www.aljazeera.net/news اجلزيرة :املصدر

https://www.aljazeera.net/author/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa
https://www.aljazeera.net/author/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa
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عض املشكالت التي تشكل قنابل موقوتة منذ القديم وإىل اآلن، توجد ب

حلظة، ربام  ةيف حياة املتزوجْي، قد يؤدي انفجارها إىل الطالق يف أي

دون أن تعطي مؤرشات سابقة هلا، فالعديد من اخلالفات التي ال يتوصل 

، وفجأة قى يف القلب، وتشكل ضغطا  مرتاكامالطرفان فيها إىل حل، تب

 .ىل الطالقحيدث االنفجار وتنتهي األمور إ

 فأي هذه املشاكل جيب احلذر منها؟ 

 وما هي أخطر القنابل املوقوتة يف بيوتنا؟

، زوج وزوجة  تتواصل عالقتهام حتت سقف واحد لسبب يعيشان ظروفا قاسية 

ما، قد يكون األطفال، أو احلفاظ عىل الشكل االجتامعي أمام العائلة، هذا لن 

 رار الطالق ينتظرهم عىل األبواب.يستمر طويال، إهنا مسألة وقت، وهذا ق

ورغم وجودمها يف مساحة مكانية واحدة، فإن هناك مسافة شاسعة بينهام 

، بيوت مفتوحة عىل معقدة واحلياة قاسيةمتنع االندماج النفيس، فاحلكاية 
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مشاعر الصمت املطبق، وانعدام املودة والرْحة اللتْي ترتكز عليهام 

 .احلياة الزوجية الصحيحة

ون هذه الظروف ناجتة عن الضغوط واملشاكل املادية، وهي من قد تك

أزواج وزوجات يعيشون يف حالة اغرتاب نفيس أهم أسباب الطالق، 

، وجسدي عن بعضهام البعض، إثر وفاة مشاعرمها رغم سنوات الزواج

فضغوط احلياة واألعباء جترب كال  من الزوجْي عىل االنشغال بالنواحي 

ري أمور املنزل، والتزام دفع فواتري شهرية أو سنوية املادية، وكيفية تدب

مستمرة، يف ظل وجود طفل له مصاريفه، كام أن ميزانية تدبري املنزل من 

أهم املشاكل التي جترب الزوج والزوجة عىل التفكري يف نفسهام دون 

 التفكري لالنتقال إىل، ثم االنتباه للعواطف، وما حيتاجه الطرف اآلخر

 عية إلهناء كل يشء.املحاكم الرش

فاملتطلبات كثرت واملشاحنات ازدادت، ْحل الزوجان فوق طاقتهم، 

مما أدى للنفور والتشاجر الدائم، وحتى غابت اخلصوصية وأصبحت 

تفاصيل حياتنا الزوجية عرضة ألهلها وتدخلهم املستمر، وكل ذلك أدى 

وهذه  للنفور العاطفي الذي هيدد احلياة الزوجية وانعدام االنسجام،

 .أو أكثرمؤرشات الطالق واالنفصال رغم وجود طفل 
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 زوجي أخّل بالعهد معي وأهانني:

تقول سيدة للجزيرة نت، وهي متزوجة ولدهيا ابنة: زوجي أخّل بعهودنا، 

وأهان حياتنا بعالقاته اخلارجية، عندما ارتبطت به ل أكن أدري أنه لن 

وراء نزواته، معتقدا  أنني حيفظ بيتنا ويصون كرامتي، واكتشفت أنه جيري 

لن أعلم بأفعاله الشائنة، لكنني ل أكن غافلة أو قليلة الوعي بام يرتكبه من 

ورائي، وعندما واجهته اعرتف بأنه ال يشعر معي باملشاعر التي كان 

 يتمناها، ويفكر اآلن يف طالقي.

 مطلقة بدون طالق!!

وصم بفشل وتضيف: حاولت منعه خشية ْحل لقب مطلقة، وحتى ال أ

حيايت الزوجية، وأتعرض للقيل والقال واالهتامات، وعشنا معا  نتظاهر 

بالسعادة واالنسجام أمام اجلميع، لكن ما إن يغلق علينا باب بيتنا، يذهب 

كل منا لينام يف غرفة منفصلة، وال نتبادل احلديث عىل اإلطالق، ورغم 

ه اهتامما ، وربام ، أصبحت ال أعريهذا احلالمرور كثري من السنوات عىل 

ن هذا النوع من الطالق مدّمر، وضحت: إوأال أتذكر وجوده يف البيت، 

 .(3)وال يمكن الترصيح به عالنية، لذا يبقى أشد إيالما

                                                           

  األزواج.مقتطفات من تقربر بعنوان: الطالق العاطفي أصبح الظاهرة األكثر شيوعا بْي( 3)

 34/23/2223 الريسا معرصاين

  https://www.aljazeera.net/news اجلزيرة : املصدر

https://www.aljazeera.net/author/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa
https://www.aljazeera.net/author/%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa
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عدة أمور جيب عىل الرجل أن ينتبه إليها قبل أن يقدم عىل الزواج، حتى 

زءا قويا يف جدار املجتمع، حتظى احلياة الزوجية بالسعادة، وتكون ج

ومن هذه األمور اختيار صاحبة األصل واملعدن الطيب؛ فنفوس الناس 

ا، هلذا وجب عىل  ا عظيام  جد  وصفاهتم الداخلية اخللقية ختتلف اختالف 

ِدم عىل الزواج أن يتحّرى عن ذوات الدين واألخالق الراقية  من ُيقم

 .والصفات اجليدة

أن يعلم كٌل من الزوج  العالقة الزوجية، أهم عوامل نجاح أن منكام 

ا وعليهم واجبات، إذا التزم كل فرد منهام بام عليه،  والزوجة أن هلم حقوق 

 .استقامت احلياة الزوجية وعاش كل منهام يف سالم ووئام

ختّص الزوج، وهناك حقوق وواجبات ختّص   حقوق وواجبات فهناك

لزوجْي، ومن أهم احلقوق هناك حقوق وواجبات مشرتكة بْي اوالزوجة، 

، فيجب التعامل كل منهام لآلخر والواجبات املشرتكة بْي الزوجْي حسن

عىل الزوج حسن معارشة زوجته، وإكرامها، والتلطف معها، ومداعبتها، 
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والرفق هبا، وتعليمها ما ينفعها، ورْحتها، وتطييب خاطرها، وكف األذى 

بة واملودة، فيجب عىل عنها وغري ذلك مما يؤلف قلبها، وجيلب املح

كل من الزوجْي أن يعارش اآلخر باملعروف حتى يسود بينهام الوئام، 

ُروِف ﴿ويظلهام السالم، قال اهلل تعاىل:  وُهنَّ بِاملمَعم  .(3)﴾َوَعارِشُ

تُمم ﴿ وقال تعاىل: تَعم تَمم  .(2)﴾َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضة   بِِه ِمنمُهنَّ  َفاَم اسم

ا، بمعن فاملعارشة ى اخللطة والسكنى حتت سقف واحد، واحلياة مع 

واملراد باالستمتاع هو التلذذ البدين والنفيس لكل من الزوجْي باآلخر، وهذا 

ا عىل كل طرف نحو اآلخر  .حق مشرتك للزوجْي عىل كليهام، وواجب أيض 

فاحلقوق والواجبات املتبادلة، هى ضامنة مهمة لسعادة احلياة الزوجية 

رسة، وقيام كل من الزوجْي بالتكاليف املنوطة هبام، فالزوج واستقرار األ

والزوجة قد خيتلفان، ويصل اخلالف إىل نقطة ال يستطيعان عالجها 

بمفردمها، وهنا أمر اهلل تعاىل برد هذا اخلالف إىل َحَكٍم من أهل الزوج 

واحلكمة يف اختيار احَلَكم من األهل أالّ تنترش  وحكم من أهل الزوجة،

ر البيوت، وأن ال ُيعريَّ األبناء بام كان من أخالق وأحداث مّر هبا أرسا

                                                           

 .[39ء: ]النسا (3)

 [.24]النساء:( 2)
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اآلباء؛ فاللجوء إىل املحاكم يف كل مشاكل الزواج أمٌر يف غاية اخلطورة، 

ا يف هذه  ا، وتنشأ املشاكل كثري  ألن عالقة الزوج بزوجته عالقة خاصة جد 

اة والشهود العالقات اخلاصة، ونرش هذه العيوب يف املحاكم وأمام القض

إنام هو فضح لألرسار، وكرس للقلوب، فحتى لو تّم الصلح أمام القايض 

خَترج إىل الناس أرساٌر كان حيّب كل   فإن املشكلة ستبقى، ألنه وال بد أن

 .من الزوج والزوجة أن تظل خمفية

ى النشاطات ومع خروج الزوجة إىل العمل، ومشاركتها الرجل يف شت

وتبادل األدوار بينهام يف الوظائف املدنية، وتنّصل  املكتبية وامليدانية،

كل منهام عن أداء حقوقه لآلخر، نتج عن ذلك تفكيك املجتمع واألرسة، 

وتّم إرخاء الّرسن بداعي احلرية واحلقوق للمرأة، وسّن قوانْي أرسية 

 جديدة لصالح املرأة، عىل حساب حق الرجل.

ح موّجه للنساء، ألن الوضع وهلذا السبب، ُيفرتض اليوم بأن يكون النص

اختلف واملوازين انقلبت، ففي السابق كان الرجل الذي يبادر لالنفصال، 

وكانت املرأة ختاف وُتصدم، أما اليوم فاملرأة هي التي تبادر باخللع 

والرجل الذي خياف وُيصدم، أما األبناء فكانت األم هي من يتشّبث هبم 

هبم وتفاخر بذلك، واألب هو  وحتارب من أجلهم، واليوم هي من ترمي

 من يتحّرق عليهم! 
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ويلقون باملهام عىل  ،من مسؤوليات البيت لونوأحيانا األزواج يتنّص 

يدفع النساء للقيام بمهام أزواجهن، وحتّمل املزيد من ، ما عاتق املرأة

 األعباء عىل حساب راحتهن وصحتهن. 

مْي متطلبات املنزل، )ف.م( سيدة ثالثينية، زوجها يامطل باستمرار يف تأ 

وإصالح بعض األعطال والصيانة، تدفعها للقيام بكل ذلك لوحدها، حتى 

عرشة أعوام ، وإن كانت ال متتلك القدرة البدنية واخلربة الكافية للقيام هبا

وجها، وتشكو أهنا يف مضت عىل زواجها، ومازالت تعاين األمر ذاته مع ز

جلها إىل ما ال هناية، ثم تضطر أن ليه مهمة معينة يؤكل مرة إذا ُأسندت إ

تقوم هبا بنفسها، ويف حال عجزت عن إصالح يشء ما سيبقى لسنوات 

عىل خرابه! حالة من التذّمر، أرسة وأطفال، أشغال شاقة، متى ينتهي هذا 

 العناء؟

)أم خالد( سيدة مخسينية، جتد أن الزوجة اآلن أصبحت تدهن البيت،  

، كثرة األعباء املنزلية التي ال تنتهي، األمر وتدق مسامري، وتدفع الفواتري

الذي سّبب مشكلة كبرية بْي )أم خالد( وزوجها الذي تنازل متاما عن 

مسؤوليات بيته وعائلته، متننصال منها دائام، وحال )أم خالد( هذا كحال 

الكثري من النساء اللوايت ضقن ذرعا بأزواجهن، وأصبحن يبحثن عن أي 

 املخرج أبغض احلالل عند اهلل.خمرج، وإن كان هذا 



344 

ويعرتف )س.م( بحجم اخلالفات الكبرية التي حتصل باستمرار مع 

زوجته بسبب عدم قيامه بالكثري من املهام، واعتامده عليها بكل يشء، فهو 

أنه منذ بداية حياته وال ينكر أن زوجته تتابع كل احتياجات املنزل، 

الدنيا،  ى ضاقت هباوزوجته هي التي تقوم بكل املسؤوليات، حت

 أمر ال حُيتمل. وأصبحت تشكو دائام، إنه

الزوجة أن تقوم هبا منفردة،  إن مهامت احلياة ومتطلباهتا كثرية، ال تستطيع

ن ذلك سيكون له آثار سلبية عىل صحتها ونفسيتها، كام أن الرجل ال إذ إ

 جبيستطيع أن يقوم هبا منفردا، فالتشاركية والتعاون مطلوب، بل هو وا

 

. 
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تلعب األرسة، وحتديدا  األب أو األم، دورا  كبريا  يف حسم زواج االبنة يف 

جمتمعاتنا العربية، التي ال يزال بعضها يتقيد بتقاليد متأّصلة، متنح 

الوالدين حق إبداء الرأي، وربام املنع إذا رأيا أن الشخص املتقدم 

 !البنتهام غري كفء هلا

نظرا  ألمهية التكافؤ، تطرق إليه قانون األحوال الشخصية بشكل و

تفصييل، من واقع القضايا التي متر عليه يف املحاكم، لنجزم أن توافر 

الكفاءة أمر رضوري لنجاح الزواج، وإن كان جيب اإلشارة إىل أن معايري 

التكافؤ تغريت بحسب ما طرأ عىل املجتمع من مستجدات وثقافات، 

 عىل اآلخر، فام كان مرفوضا  باألمس صار مقبوال  اليوم!وانفتاح 

والتكافؤ وفق املفهوم التقليدي، مفاده تساوي الزوجْي يف إمكانات 

خمتلفة ومتعددة، وهو رشط يلزم للرجل، فيجب أن يكون الرجل كفؤا  

للمرأة عند إجراء عقد الزواج، وهلا ولولّيها احلق يف حتديد ذلك، بل 

ذا انعدمت الكفاءة بعد الزواج، فيام أنه ال ُينظر إىل وحق فسخ العقد إ
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كفاءة املرأة عند إجراء عقد الزواج، إذ إن بإمكان الرجل أن يتزوج امرأة 

 .أقل منه يف املكانة دون اعتبار التكافؤ

ويظل التكافؤ يف السّن والبيئة من أهم األركان الرضورية لزواج ناجح، 

صْي متفاوتْي كثريا يف العمر، ومن النادر أن ينجح زواج بْي شخ

الختالف نمط التفكري واالهتاممات، بحيث يقوم هذا النوع من الزواج 

 !التي تنعدم مع مرور الوقتأو الوظيفية عادة عىل املصلحة املادية 

وبناء  عىل ذلك، تشدد القانون حيال هذا الشكل من الزواج، بعدم إجرائه 

ف أو أكثر، إال بعد علم كال الطرفْي عبْي من تتفاوت أعامرهم بمعدل الضِّ 

هبذه احلقيقة، وموافقتهام عىل ذلك، بل وبعد استئذان القايض املكلف 

بتقدير احلالة، ويتيح له القانون عدم السامح بذلك إذا ل ير أن هناك 

 .مصلحة أو تكافؤا  ما

لكن بالعودة إىل الواقع، نجد أن معايري التكافؤ تغريت، فثقافة الرجل 

يمه، ونجاحه يف عمله، وأخالقه، ومستواه االجتامعي والوظيفي، وتعل

 .صارت بالنسبة ألرس كثرية أهم من معيار التكافؤ يف أمور أخرى
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ومن واقع ما يمّر علينا من قضايا يف املحاكم الرشعية، يمكن اجلزم بأن 

التكافؤ الفكري والثقايف هو الركن األسايس للزواج الناجح، دون التمييز 

الرجل واملرأة، وبغض النظر عن التفاوت املادي أو االجتامعي بْي 

بينهام، خصوصا  لو تأسست العالقة عىل بذور من احلب واملودة 

 .(3)واالحرتام، فإن هذه البذور ستنمو وتكرب مع الوقت

ومفهوم الكفاءة يف الزواج يعني املامثلة، وعىل ذلك فإنَّ الكفاءة يف 

ا لزوجته يف بعض األمور، وال بدَّ من  الزواج تعني أن يكون الزوج مساوي 

التنبيه إىل أنَّ الكفاءة من األمور النسبية، فام هو معتمٌد عند جمتهد قد 

يكون غري معتمد عند جمتهد آخر، واملعتمد يف دائرة اإلفتاء األردنية أنَّ 

الكفاءة املعتربة يف الرشيعة اإلسالمية هي التساوي بْي الرجل واملرأة 

ا للمؤمنة العفيفة، حيث قال اهلل تعاىل: يف ال ّدين؛ فالفاسق ال يكون كفؤ 

ا ﴿ ِمن ا َكَمن َكاَن َفاِسق  تَُوونَ  الَّ َأَفَمن َكاَن ُمؤم كام أنَّ الكفاءة حٌق  (2)﴾َيسم

يها.  ورشط للمرأة ولولِّ

                                                           

 وجيه أمْي عبدالعزيز . مقتطفات من مقال بعنوان: معايري التكافؤ بْي الزوجْي( 3)

 موقع االمارات اليوم 2223أكتوبر  36

https://www.emaratalyoum.com/local-section 

 [.34]السجدة:( 2)
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فاإلسالم جعل العالقة الزوجية عالقة مميزة، وبّوأها املكانة العالية، 

َوِمنم آَياتِِه َأنم ﴿آياته، حيث قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم:  وجعلها آية من

َة  إِنَّ  ة  َوَرْحم َودَّ ُكنُوا إَِليمَها َوَجَعَل َبيمنَُكم مَّ تَسم َواجا  لِّ نم َأنُفِسُكمم َأزم َخَلَق َلُكم مِّ

ُرونَ  ٍم َيتََفكَّ  .(3)﴾يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِّقوم

 النفيس: واالرتياح القبول

 هام عامل اخلطبة فرتة يف والفتاة الشاب بْي واالرتياح النفيس لقبولا

 الزوج لصالح الكّفة تأيت أن مانع وال الزواج، بعد بينهام العالقة لنجاح

 يأيت وبالتايل عنها، زوجها بتميز الزوجة شعور ليكون اليشء، بعض

 .عليها النفسية وقوامته هلا احتواؤه

  الزوجية. للتعاسة سببا   تكون قد السن يف الفروق أن الفتيات بعض ترى

 هذا. عكس يرى الشباب بعض حْي يف

  منها!!؟ الصحيح نعرف ال كثرية معايري

  الزوجْي؟ اختيار يف مهاّم  أساسا الكفاءة نعترب أن يمكننا مدى أي إىل

                                                           

 [.23]الروم:( 3)
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 ؟ معترب مستند لذلك وهل

 ما وجود وعدم التقارب، جمرد ولكن التطابق، ليس هنا بالتكافؤ املقصود

 املستوى يف التقارب هو التكافؤ معنى فيكون الزواج، يف الرضر يسبب

 والعمري والعلمي والثقايف، والفكري واالجتامعي واملادي، الديني

 .والتقاليد العادات يف كذلك التقارب يكون كام أيضا،

  الزوجْي؟ بْي وجودها املطلوب للكفاءة الدقيق التوصيف هو ما

 العرصية؟ باملواصفات تطبيقها يتم وكيف

 أو عنه التغافل الطرفْي أحد يستطيع ال ما كل يف تكون املطلوبة الكفاءة

  مثال: هناك أن بمعني آخر، إىل شخص من هذا وخيتلف جتاوزه،

  البخل. إال زوجها يف صفة أي تتحمل أن تستطيع فتاة

 يف عليه اعتادت الذي دون مستوي يف تعيش أن تستطيع ال وأخرى

  ا.أرسهت

  تعليام. منها أقل هو بمن تتزوج أن تتحمل ال وأخرى
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 عليها. تتربّ  التي العادات اختالف مع تكيفت أن تستطيع ال وأخرى

 تقاليد. أو عادات أية مع تتكيف أن تستطيع أخرى بينام

  تعليام. أو ماديا منه أعىل هي من يتقبل أن يستطيع ال رجال هناك أن كام

 ذلك. قبليت أن يستطيع آخر بينام

  الزوجية؟ املشكالت يف ظاهر أثر الزوجْي بْي الكفاءة الفتقاد هل

 ما وحيدث الزوج، وبالذات الزوجْي، أحد عند التكافؤ بعدم اإلحساس

 بوجود نذيرا هذا فإن نظرات، حتى أو تلميحات، أو ترصفات من يؤكده

 إىل عمليا ترتجم نفسية فعل ردود إىل الوقت مع وسيتحول أزمة،

 حد إىل تصل قد أو واالستهزاء، للسخرية تصل وربام أقوال، أو كياتسلو

  والكربياء. للكرامة االنتقام

 ال تافهة أحداث أو مقصودة، غري أمور األحيان من كثري يف حتصل وقد

 التكافؤ بعدم اإلحساس مع ولكن النقاش، من مساحة تشغل أن تستحق

 الكثري تستجلب هلا، حرص ال ومناكفات ومشاكل صدامات وتسبب تتفجر

 الوئام إعادة يف تفشل التي الدفاع وسائل كل واستحضار التربيرات من

 .وجيزة فرتة بعد أخرى مرة تنهار أن تلبث ما مرة نجحت وإن واالستقرار،
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 الزوجية؟ الكفاءة عدم مشكالت لتاليف اخلطوات أهم هي ما

 من طرف، لك حال عىل الدقيق للتعرف اخلطوبة فرتة استثامر من بد ال

 والرؤى واألهداف، املزاجية، واحلالة وامليول، والسامت الطباع حيث

 الشخصية، واالهتاممات والطموحات الزواج، بعد للحياة املستقبلية

 عليها التعرف يتم ل إن التي األمور من وغريها االجتامعية والعالقات

 الفشل. إىل به وتنتهي بالزواج تعصف أن املمكن من بداية،

 الطرف أرسة مع واالختالف التباين أن األطراف أحد يظن أن اخلطأ نوم

 خاطيء، فهم فهذا الزوجان، مها فقط املهم وأن أمهية، ذات غري اآلخر

 أرستان. مصاهرة وإنام طرفان تزاوج ليس فالزواج

 الزوجْي؟ بْي الرتبوي التكافؤ مدى ما

 الطرف سلبيات تقبل يف املرونة هو الزوجْي، بْي التكافؤ من أهم قد يكون

 التكافؤ عىل بالكلية يعتمد ال الزواج فنجاح عيوبه، عن والتغايض اآلخر،

 داخل وحلها املشاكل جتاوز يف القدرة عىل الطرفان يعتمد ما بقدر

 واالستعداد األرسة، هذه نطاق عن خلروجها السامح وعدم األرسة،
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 .(3)وعيوبه بميزاته اآلخر الطرف إسعاد أجل من للتضحية

عىل رضورة يف جامعة األزهر،  أستاذة الثقافة اإلسالمية، . آمنةدتنبه 

عليها اإلسالم، وتؤكد أن الكفاءة ال  مراعاة الكفاءة يف الزواج التي حّث 

، لكن الكفاءة التي فقط تعني التساوي يف الشهادات واملستوى املادي

الجتامعية يريدها اإلسالم تعني تقارب الزوجْي يف النواحي العلمية وا

وكلام كان هناك توافق وتقارب وتناسب بْي  والعقلية، ، والفكريةواملالية

 .(2)كانت احلياة الزوجية بينهام أكثر متاسكا  وتعاونا  وانسجاما   ؛الزوجْي
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كل طرف للطرف سوء االختيار من جانب  ؛األخرىومن أهم األسباب 

ة األرسة، وهذا يفرس أسباب وقوع شارك يف هذه املسؤوليوتُ  ،اآلخر

الطالق بْي عرشات اآلالف سنويا  من املتزوجْي حديثا  يف مرص، حيث 

أشارت اإلحصائيات الرسمية إىل أن ربع عدد املطلقات يف مرص العام 

إىل أقل  (25)ألف حالة كان يف الفئة العمرية من  (353)والبالغ  2233

لف حالة طالق بْي املتزوجْي أ (17)أي أن لدينا نحو  ،سنة (12)من 

حيث ل حيدث الوفاق بْي  ،حديثا ، وذلك بسبب سوء االختيار

 .(3)الزوجْي

هتا إحدى الباحثات، ونرشهتا مجعية خريية يف إحدى يف دراسة أعدّ 

سوء  هو الترسع أو للطالق الدول العربية، َتبّْي أن من األسباب الرئيسية

ال يتم عىل أسس  االختيار بمعنى أناختيار الرشيك يف احلياة الزوجية، 
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صحيحة من كال الطرفْي أو من أحدمها، مما يسبب مشكالت كثرية قد 

الطالق، أو عدم نجاح األرسة وعجزها عن حتقيق األهداف  تصل إىل

التي أرادها اخلالق من هذا الزواج، ويف مقدمتها حتقيق السكن والراحة 

 .واملحبة

تلك النهاية التي وصل إليها مع باله ل خيطر بشاب ثالثيني، )س.ع(  

زوجته قبل أن يكمال ستة أشهر يف عّش الزوجية، والسبب يف ذلك قصة 

حب فاشلة دفعته إىل الزواج من امرأة أخرى، هرب إليها انتقاما من 

 .حبيبته التي آثرت عليه غريه

: قد تكون طليقتي من أفضل النساء، لكنني ل أستطع تقّبلها، لقد ويضيف

ذكريات الفتاة األوىل التي أحببتها تراودين وتالحقني يف كل مكان،  ظلت

متابعا: ل أتقبل شخصية طليقتي وأسلوهبا يف احلياة، رغم حماولتها فهم 

طباعي، وأعرتف اليوم أنني سبب املشاكل التي نشبت بيننا، واحلال أنني 

صحوت من غفلتي، وأيقنت أن اهلروب من واقع احلب ال حُيسم 

 .القرار ينتج عنه خراب البيوت اتـخاذاج، وأن الترسع يف بالزو

 -ويف مشهد آخر من مشاهد الترسع وسوء االختيار يف الزواج، تقول)خ 

عاما(: نشأت قصة حب أشبه بقصص األفالم اهلندية بيني وبْي أحد  27
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الشباب، عرب مواقع التواصل االجتامعي، انتهت بإعجاب متبادل بيننا ثم 

ت بينهام ل يدم طويال، إذ رسعان ما دبّ الصفاء لكن هذا  ،إىل الزواج

، فقررا إلغاء حسابيهام عىل فيسبوك كإجراء وقائي لطرد كل هذه الشكوك

ن زوجها ل الوساوس والشكوك التي باتت هتدد حياهتام الزوجية، لك

ُصدمت كثريا بعد إنجايب طفلْي، حْي علمت : يفعل ول يلتزم، وتضيف

مع فتاة أخرى، وأهنام ينويان الزواج رسا، ومن هنا بدأت  أن لزوجي عالقة

 املشاكل بيننا وتفاقمت، وكانت هنايتها الطالق.

ويف هذا السياق يبّْي اختصايص نفيس، أن أغلب أسباب الطالق يف 

قرار الزواج منذ  اتـخاذالسنوات األوىل هو الترسع، وعدم التأين يف 

ختيار يرّضان بالزوجْي مستقبال، البداية، ويؤكد: إن الترسع وسوء اال

وغالبا ما ينتهي األمر إىل الطالق، وإذا استمر الزواج دفع ثمنه أحدمُها أو 

األبناء، وهنا تأيت األزمات النفسية، واإلحباط واالكتئاب، والشعور بعدم 

 القدرة عىل التكيف مع املجتمع املحيط.

تها الندامة، إال بعد عاما( وعائلتها أن العجلة هناي 12 -ل تدرك)ر. س 

الزواج، فلم تستغرق مدة التعارف وترتيبات العرس سوى شهرين، 

فبمجرد معرفة عائلة الفتاة أن الشاب ميسور احلال، اقتنعت به ووافقت 

 .عىل طلب الزواج
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ثم تقول: علمت فجأة بعد مرور أسبوع من زواجنا، بأن زوجي يتعاطى 

لب مني التكتم عىل األمر، الكحول، وحْي طلبت منه التوقف رفض، وط

وإخفاءه عن والدّي. وتضيف: تساءلت إن كان بمقدوري معاجلة 

املشكلة دون اللجوء ألحد، وقد حاورته مرارا وتكرارا، وبأسلوب هادئ، 

وقد وعدين باالمتثال، ولكنم مع مرور األيام ل يستجب، ومتادى يف 

 .(3)لب الطالقسلوكه، فلم أجد بّدا  عندئذ من أن أخرب عائلتي، وأط

ن مشكلة إ ، تقول:أستاذة الثقافة اإلسالمية ،الداعية األزهرية د.آمنة نصري

الطالق تبدأ قبل الزواج، حيث يفتقد كل من الشاب والفتاة الراغبْي يف 

الزواج معايري االختيار الصحيحة، ويف عرص انفالت األبناء ومتردهم 

اب اخلربة وعصياهنم ورفضهم لنصائح وتوجيهات الكبار أصح

يتم الزواج غالبا  بْي أطراف متنافرين داخليا  متوافقْي  ،والتجارب املفيدة

جد ، وإذا وُ م املتزوجْي باملعنى احلقيقيظاهريا ، فال يوجد حب بْي معظ

فهو حب خادع مؤقت مبني عىل اعتبارات ومظاهر غري أخالقية ال يمكن 

 .(2)أن توفر للطرفْي االستقرار النفيس واالجتامعي
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ولعل من أهّم األمور التي تسهم يف توجيه الشباب والشابات نحو 

االختيار السليم يف الزواج، هو أن يفهم هؤالء بأن اهلدف من الزواج هو 

إنشاء أرسة، وأداء دورها يف احلياة واملجتمع، بام يتالءم مع تعاليم اهلل 

 صور تعاىل ورضاه، وليس جمرد نزوات عاطفية أو إقامة حفالت، أو نرش

إشباع رغبات أو ذكريات يف أيام فقط أو أسابيع، عىل مواقع التواصل، و

أو نكايات ضد صديق عىل الفيس، أو مناكفات ضد عشيق، ثم ينتهي شهر 

غالية الثمن؛ سنوات من القهر أو فواتري العسل ليبدأ بعده دفع فاتورة 

  واملعاناة.

لشاب والفتاة هبذا األمر، إن متطلبات إنشاء أرسة تدوم، حيتاج إىل توعية ا

من خالل األهل والندوات ووسائل اإلعالم الرسمية واملوثوقة، وهذه 

التوعية جيب أن تتدرج يف املراحل العمرية املختلفة، كام جيب أن 

تتضمن املناهج الدراسية املوضوعات املتعلقة باألرسة وأسس بنائها، 

لربامج التوعية عىل وبمتطلبات الزواج وأهدافه، وجيب أن حتتوي هذه ا

أساليب احلوار، وفهم النفسيات، وكيفية التعامل مع الطرف اآلخر، وإدارة 

األرسة، وميزانيتها، مع توضيح اجلوانب االجتامعية والرشعية التي 

 .توضح واجبات وحقوق كل من الزوج والزوجة
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ويتطلب عددا من الرشوط حتى  الزواج حيتاج إىل كثري من االستعدادات،

شرتط أن يصبح الشاب والفتاة مؤّهلْي للقيام هبذه اخلطوة، فالشاب يُ 

يكون قادرا  عىل إعالة أرسة، وأن يمتلك منزال  أو قادرا  عىل استئجاره 

وجتهيزه، أما الفتاة فيجب أن تكون استوعبت املهام التي تنتظرها يف 

التي يفرضها الزواج، كاالعتناء  ل املسؤولياتحياهتا اجلديدة، وحتمّ 

بالزوج واألطفال، وهذا ال يتم بْي ليلة وضحاها، بل حيتاج إىل دراسة 

 وبحث.

الفتاة التي متلك املال والثروة،  نوعية من الشباب برسعة نحو ، تتجهأيضا  

ويفاجأ الشاب بعد زواجه بأنه كان يعيش يف وهم كبري، فال هو وجد معها 

املودة والرْحة التي ينبغي أن تسود احلياة الزوجية، احلب واحلنان، وال 

 !وال هو استفاد من ماهلا وثروهتا

: ليس غريبا  أن يف جامعة األزهر أستاذة الثقافة اإلسالمية . آمنةوتضيف د

يتم الطالق بْي هذا العدد الكبري بعد شهور أو سنوات قليلة من الزواج، 
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ول يكن بينهام حب وال  ، وهمألنه اتضح للطرفْي أهنام كانا يعيشان يف

 .(3)رْحة وال مودة

وقد ختتلف فرتة اخلطوبة من حيث طوهلا، فمنهم من جيد أن املدة جيب 

أن تكون طويلة، ومنهم من ال جيدها أمرا  رضوريا ، دون أن يرتك الشاب 

والفتاة لنفسيهام فرصة الفهم املتبادل، وهو ما يؤدي إىل مشكالت يف 

 حاالت كثرية.

.م( شاب درس الصيدلة يف روسيا، يقول عن جتربته: بعد أن وجدت س) 

عمال  جيدا  يف اإلمارات، قررت أن أتزوج، وبالفعل طلبت من والديت أن 

تبحث يل عن فتاة مناسبة من عائلة طيبة كام جرت العادة يف بلدي، وبعد 

عملية بحث دلني والدي عىل بيت أحد أقربائه، زرهتم وأعجبت بالفتاة، 

ت اخلطوبة وعقد القران، ويف غضون أسبوعْي كانت األمور جاهزة، ومت

وبدأنا حياتنا الزوجية، يقول: مّر عىل زواجي أكثر من ثامين سنوات، 

 ولدّي ثالثة أبناء، وأعّد نفيس من السعداء. 
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كثري من الشباب يف هذه األيام يسعون إىل إطالة فرتة اخلطوبة، هبدف 

شكل أفضل، وقد يكون يف ذلك يشء من التعرف عىل الطرف الثاين ب

الصواب، أما آخرون فهم يرون أن طول فرتة اخلطوبة أو قرصها ليس له 

 ذلك الدور يف نجاح هذه العالقة أو السعادة الزوجية.

وكثري من الشباب يبدأون بالبحث عن رشيكة حياهتم بالطريقة التقليدية، 

 أذهاهنم أسئلة حمرّية.  من دون أن يكونوا عارفْي عام يبحثون، وتدور يف

 هل األهم أن تكون مجيلة أم متعلمة، أم من أرسة معروفة؟

 أم كل الرشوط جمتمعة؟ 

 وما هي األمور التي يمكن أن يتغاىض عنها؟ 

بعض الشباب يقبل االرتباط بالفتاة رسيعا، غاّضا  الطرف عن بعض 

األيام أن األمور، بحجة أن اخلطبة كفيلة بكرس احلواجز، ليكتشف بمرور 

الفتاة التي اختارها ال تناسبه، لتنتهي القصة يف كثري من األحيان 

 باالنفصال.
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.ح( شاب يف هناية العرشينات، يرى أن إطالة فرتة اخلطبة تضيع يف )أ 

الزيارات واحلديث عرب اهلاتف ووسائل التواصل، لكن شباب هذه األيام 

ا، كتوفري احلاجات يضطرون إىل إطالتها نظرا  للظروف التي يعيشوهن

املادية الالزمة للزواج، أو استكامل الدراسة اجلامعية، فتطول فرتة 

 اخلطوبة وتكثر معها املشكالت.

ويعتقد آخر بأن إطالة مدة اخلطوبة تزيد من املشكالت بْي األطراف 

األربعة: الشاب وأهله واخلطيبة وأهلها، يقول: بالنسبة يل، فقد استمرت 

أشهر، عانيت فيها صداعا  شديدا  نتيجة املشكالت التي مدة خطبتي ثالثة 

كانت حتصل بْي نساء األرستْي، فام وجدت حال  سوى اإلرساع يف 

 .الزواج، وبعدها ارحتت بنسبة كبرية

)م.ح( شاب ثالثيني له جتربة فاشلة يف اخلطوبة، نتجت عن إطالة  

ني ليفرح يب فرتهتا، يقول: باعتباري أكرب إخويت، أراد والدي أن يزوج

وبأوالدي، لكن بمرور األيام بدأت املشكالت تظهر متسارعة بْي 

األرستْي، وفجأة اكتشف كل طرف يف الطرف اآلخر عيوبا  ال تغتفر رغم 

أهنام أقرباء، إىل أن جاء اليوم الذي صارحتني فيه خطيبتي ووضعتني أمام 

قادرة عىل ، فهي ل تعد برسعة إما الزواج برسعة أو االنفصال ْي:حلّ 

 االحتامل، وأنا كذلك، وبالفعل تم االنفصال.
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ح.م( موظف حكومي وأب ألربعة أطفال، يقول: من حسن حظي أن فرتة (

خطبتي كانت قصرية جدا ، وجدت فتاة جامعية من أرسة حمرتمة، وقمت 

بالسؤال عنها وعن أهلها، وتشجعت وطلبت يدها، فقد استقبلني أهلها 

ي شيئا كثريا، وما هي إال ثالثة شهور حتى كانت بحفاوة، ول يطلبوا من

زوجتي تعيش معي يف منزيل البسيط الذي استأجرته، ووفرت عىل نفيس 

الكثري من التكاليف املادية والنفسية من خالل زواجي الرسيع وليس 

 .املترسع، وهناك فرق كبري بْي االثنْي

 االستعداد التام للزواج قبل اخلطوبة:

اعية، ترى أن طول فرتة اخلطوبة ال يأيت إال )ن.ح( مهندسة زر

باملشكالت، وأغلبها تقع عىل رأس الفتاة، تقول: لست مع الترسع 

بالزواج، ولست مع اخلطبة الطويلة، وذلك بسبب طبيعة جمتمعاتنا 

الرشقية، فالفتاة إن انفصلت عن خطيبها بعد مدة طويلة ستدور حوهلا 

سن، وقد يمتنع كثري من الشباب عن األقاويل، وستصبح علكة تلوكها األل

خطبتها متأثرين بام يقال هلم، فأنا أرى أن اخلطبة جيب أن تتم بعد 

 .االستعداد التام للزواج
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 عقد القران أقوى يف العالقة:

وبام أن كال  من اخلاطبْي، كان قبل اخلطبة ينظر إىل الطرف اآلخر نظرة 

بقى هذه النظرة موجودة، الفاحص، هل يوافق أم ال؟ ففي فرتة اخلطوبة ت

فال يستسلم كل منهام لآلخر تسليام كامال، وهذا معناه أنه ربام يرجع عن 

املوافقة إذا حصل أدنى سبب، ولكن إذا عقد القران بينهام، وأدرك كل 

 منهام أن الرجوع صعب، يتقبالن األخطاء البسيطة ويتجاوزاهنا. 

له، وال جيوز أن يتم هذا  وبام أن اخلطوبة هي وعد بالزواج وليست عقدا  

الوعد إال باملوافقة التامة التي ال ُيتصور حدوثها إال بعد البحث 

واالستقصاء عن اخلاطب؛ دينه وخلقه، ودين املخطوبة وخلقها، فإذا كان 

 هذا إجيابيا ، فاألوىل أن يعّجل يف العقد وليس التأخري فيه.

وال أن يلمسها، فال وألنه رشعا ؛ ال جيوز للخاطب أن خيلو بمخطوبته 

مربر ألن تطول مدة املباعدة بينهام يف هذه الفرتة، بل يستحسن تعجيل 

عقد القران حتى يستطيع كل واحد منهام التعرف إىل اآلخر عىل نحو 

أفضل، بحيث ال يدخالن القفص الذهبي إال ولدى كل منهام تصور 

 .(3)واضح جتاه اآلخر، يعينه عىل التعاطي معه عىل نحو جيد

                                                           

 قتطفات من مقال بعنوان: اخلطوبة القصرية عجلة ال تعني دائام  الندامةم (3)

 / https://www.alkhaleej.ae موقع صحيفة اخلليج 2232يناير  39
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 شابٌّ ترّسع، مما جعله يشُعر بالندم: 

فأعجَبني ُخُلقها وشكُلها، ونشأتم  شاب ثالثيني يقول: تعرفُت إىل فتاٍة،

مُت خلطبتِها، وأصبح  بيننا مشاعُر عاطفيٌة، وأحبَّ كلٌّ منَّا اآلخر، وتقدَّ

، بعد ذلك شعرُت بعدم االشتياق هلا، وعدم الرغبة يف  َيربطنا عقٌد رشعيٌّ

، ول َتُعدم تشدُّ انتباهي كام كانتم قبل اخلطوبة، ولألسف أصبحُت ُرؤيتها

أنُظر إىل غريها، ويف قرارِة نفيس ال أرغب يف االستمرار معها، بالرغم ِمن 

  !أهنا حُتبنّي لدرجة اجلنون

 ملاذا ل يكنم يشعر هبذا الشعوُر قبل العقد؟! 

 بل قد ذكر هذا الشاب أنه اختارها إلعجابِه هبا. 

 أين ذهَبتم تلك املشاعُر؟! ف

؟  وإنَّ كنت ترى يف غريها أمجل ِمنها شكال 

 
ٍ
 !هل تستطيع أن جتزَم بأهنا ستكون أفضل منها يف كل يشء

ا.   هناك َمن ينُظر لزوجتك بأهنا أمجل من زوجته متام 

 رغم امتالِكه زوجة أمجل يف نظرك أنت! 
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 !يلهكذا َيعمل الشيطان، فكلُّ ما َيمتلكه اآلخرون مج

 اقنعم بام عندك.

 وال تستسلَم هلذه املشاعر. 

 ُثم تتحرسَّ بعد ذلك. 

 .وَتنمَدم أشد النَدم، حْي تبحث عن أفضَل منها فال جتد

، ليستم هي املرأة اجلميلة أو  ثم إنَّ املرأة التي حيبها الرجُل حقيقة 

عظيمة   الطويلة أو الرشيقة، إنام هي ذات الدين واخلُُلق، والتي ُتَعدُّ نعمة  

عىل الرجل، وال يمنع أن تكوَن ذات مجال، وإنام ذلك ليس رشط ا، فليس 

ِر ما هي صفات عدة قلام جتتمع  اجلامُل ِمن أسباب استقرار العالقة بَقدم

يف امرأٍة، فهناك الصرُب والتضحيُة واإليثاُر وإحساُن الرتبية، وُحسُن 

فات جيدة يف املرأة االنصياع واخلضوع وتلبية الرغبات، كام أن هناك ص

، وإن ل تكن كذلك؛ كاهتاممها بنفِسها،  ُتضفي عىل املرأة مجاال 

 .!(3)وشكلها، ونظافتِها، وغري ذلك مما هو َمطلوٌب 

                                                           

 .أ. لولوة السجا الشعور بالندم بعد اخلطبة( 3)

 22/32/2237 شبكة األلوكة

https://www.alukah.net/fatawa_counsels 

https://www.alukah.net/authors/view/home/10688/%D8%A3.-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7/
https://www.alukah.net/authors/view/home/10688/%D8%A3.-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7/
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إفشاء الرّس ينعكس عنه فقدان الثقة بْي األفراد عموما، وينعكس عنه 

الزوجْي خصوصا، فتتسم خراب البيوت يف األرسة وعىل العالقة بْي 

مشاعرمها بالربود، وقد تنتهي بالطالق أو هجران أحد الرشيكْي لآلخر، 

 .أو اخليانة الزوجية

كام يزداد الشعور باالستياء لدى األطفال بسبب االضطرابات بْي 

الرشيكْي يف املنزل، ما يدفعهم إىل عزل أنفسهم عن األبوين، وبالتايل 

عوبات التي يمر هبا أطفاهلام خالل حياهتم عدم معرفتهام للمواقف والص

املدرسية أو حياهتم االجتامعية، ما يزيد نسبة اخلطر الذي يقع عليهم 

 .خارج املنزل

ويزيد فقدان الثقة بسبب إفشاء أرسار األرسة عموما وأرسار الزوجْي 

خصوصا، حالة األنانية لدى أفراد هذه األرسة، بسبب غياب روح احلياة 

املنزل، حيث يسعى كل فرد إىل االستقاللية بذاته، متجاهال   اجلامعية يف

 .بشكل كامل حاجات باقي أفراد األرسة
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ويرى خرباء العالقات األرسية: أن خري عالج ألي مشكلة بْي الزوجْي، 

أن تبقى كام هي بينهام، لتكون رسيعة وسهلة احلل، ويعتربون اللجوء إىل 

 البيت وضياع األرسة. صديق قليل العقل سبب من أسباب خراب

ويقول اخلرباء: إن كان ال بد من وسيط لإلصالح فليكن طرفا عاقال  

حكيام، أما كثرة الشكوى لألصدقاء والزمالء واجلريان فضال عن األهل، 

  .فهذا ما يؤدي إىل القيل والقال، وزيادة املشكلة وتفاقمها

؛ بأهنا مجيع األحداث ويعّرف خرباء العالقات األرسية أرسار العالقة الزوجية

واألحوال وما يصاحبها من أقوال وأفعال داخل األرسة التي ال يرغب أحد 

أفرادها أن يعرفها اآلخرون، وهي املتعلقة حتديدا بالبيت، أو رشاء يشء جديد 

 كاملالبس أو سيارة، أو السفر يف رحلة إىل أحد األماكن للتنزه.

مور وتذاع عند اآلخرين، فإهنا قد ويؤكد اخلرباء أنه عندما ُتفشى هذه األ

 .توّلد يف نفوس البعض احلقد والغرية

ويرون: أن نقل أرسار العالقة الزوجية خارج نطاق األرسة، يعني إرضام 

نار العداوة والبغضاء بْي الزوجْي، إرضاما  يذهب بام بقي من أوارص 

وصربمها  ،عّد كتامن الزوجْي أرسار بيتهامويف املقابل، يُ ، املحبة بينهام

 .، من األمور التي تقّرب بينهامعىل ذلك
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ويؤكد مستشارو العالقات األرسية، أن أرسار البيت ليست عىل درجة 

واحدة من األمهية، مشريين إىل أولوية كتامن أرسار العالقة اخلاصة بْي 

الزوجْي، واالبتعاد عن إفشائها لتجنب املنّغصات، وما يكّدر صفو 

، ويرى علامء النفس أن ترويح الزوجة عن نفسها العالقة بْي الزوجْي

بالفضفضة إىل صديقاهتا، ونرش أرسار بيتها، غالب ا ما يصنع القلق أكثر مما 

 .جيلب الراحة

ويؤكد خرباء العالقات األرسية: أن أرسار احلياة الزوجية ال خترج عن 

 ثالثة أنواع: 

 أوهلا: ما يتعلق باجلوانب اجلنسية بْي الزوجْي. 

 لمقية واخلُُلقية، واملادية واملعنوية. ما يتعلق بالعيوب اخلَ  نيها:ثا

 .ثالثها: ما يطلبه أحد الطرفْي بلسان احلال

كام يرى خرباء علم االجتامع: أن أرسار البيت ليست عىل درجة واحدة 

من األمهية، فهناك أرسار العالقة اخلاصة بْي الزوجْي التي جيب أن 

 .ر عميق داخل نفسها، وكذلك الزوجحتتفظ هبا الزوجة يف بئ
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وهناك األرسار املتعلقة باخلالفات بينهام، وهذه تقدر بقدرها، والزوجة 

العاقلة هي التي حتفظ هذه األرسار وال تنقل منها إال ما يعالج املشكلة، 

ولكن ليس إىل صديقاهتا أو قريباهتا، بل إىل من ترى فيهم احلكمة 

 .ليحققوا النصيحة

اء بأال تبادر الزوجة إىل إفشاء األرسار بمجرد حدوث وينصح اخلرب

املشكلة، وأال تفعل ذلك مع كل صغرية وكبرية، مشريين إىل أن بعض 

ك حنكة وصرب لاملشكالت ال حتتاج إىل تدخل من أحد، بل يتطلب ذا

 .من الزوجة

ا ال جيوز  كام أن هناك األرسار املتعلقة بخصوصيات البيت، وهذه أيض 

ا أمام اآلخرين، ومن أخطر نرشها حتى  ال تصبح األرسة كتاب ا مكشوف 

األخطاء التي يمكن أن تقع فيها الزوجة، هو إفشاء أرسار البيت لصديقتها 

 .ذهب ثقة زوجها هباأو أحدى مقرباهتا، وهو ما يُ 

ويؤكد علامء النفس أن ترويح الزوجة عن نفسها بالفضفضة إىل 

ا ما يصنع القلق أكثر مما جيلب الراحة، صديقاهتا، ونرش أرسار بيتها، غالب  

مشريين إىل أن الراحة قد تكون آنية وعاجلة، لكن القلق حتام  سيظهر بعد 

 .أن تنترش هذه األرسار، وجتني الزوجة الندم واخلرسان
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ويشري مستشارو العالقات الزوجية: إىل أنه ال أحد من الرجال يسرتيح 

فشت رس زوجها فلن تأمن غدره إلفشاء أرسار حياته، وأن الزوجة إن أ

 .وخيانته

ويؤثر فقدان الثقة عىل احلياة الزوجية، حيث يؤدي إىل غياب التفاهم 

بينهام، وفقدان األمان يف املنزل بْي أفراد األرسة، مما يدفعهام إىل 

البحث عن مصدر للراحة والسعادة خارج املنزل، وهذا ما قد يعرضهام 

ة حلياهتام الزوجية عىل املدى للتورط يف مشاكل قد تكون مدمر

 .(3)البعيد

 

 

                                                           

 انظر مقتطفات من مقال بعنوان: إفشاء أرسار احلياة الزوجية يؤدي إىل تباعد الرشيكْي( 3)

 /https://alarab.co.uk موقع العرب 21/23/2223
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سحر تعطيل الزواج: هو نوع من السحر يصيب الزوج أو الزوجة، وهدفه 

تعطيل الزواج بينهام هبدف الطالق وختريب البيوت، ويتم ذلك باستيالء 

عنوياته، شيطان( عىل القوة املتخّيلة لإلنسان وم -خادم السحر )جن كافر

فيجعل صدره يضيق، وينّفر الزوجْي كل منهام من اآلخر، وقد يصل ذلك 

إىل البكاء من أحدمها أو الشعور بأنه داخل سجن، ويعرقل بْي األزواج، 

ألنه يقوم بالتشّكل وعمل األقنعة القبيحة عىل وجه الزوج أو الزوجة، 

ام، وتعظيم حتى تراه يف أقبح صورة، أو يوسوس هلا بعدم التكافؤ بينه

أو إصدار كلمة قبيحة أو رائحة كرهية ، أسباب اخلالف وإن كانت حقرية

 من الفم أو اجلسم، فال يطيق أحدمها اآلخر!! 

 :اجلنيس السحر أعراض

 انقالب األحوال فجأة من ُحبٍّ إىل بغض. 

 إضطراب يف العالقة وفشلها، دون الشعور بأي لذة وال متعة.
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 زمنية من أشهر احلمل. اإلجهاض املتكرر بعد فرتة

 اخلمول وثقل يف البدن، والضعف املستمر يف الصحة. 

 شغف الرجل بإمرأة أخرى، وطاعتها طاعة عمياء.

 يرى أحد الزوجْي وجه اآلخر يف صورة قبيحة.

 ممارسة العادة الرسية برشاهة مفرطة سواء للذكور أو اإلناث.

 آالم يف الركبتْي، وتكرار نزول إفرازات مهبلية.

 ...وغريها كثري من األسباب األخرى

 عالج وإبطال سحر التفريق بْي الزوجْي:

 :يكون العالج من ثالث مراحل

  :األوىل املرحلة 

 :مرحلة ما قبل العالج، وهي

هتيئة اجلو اإليامين يف البيت، حتى يتسنّى خروج الشياطْي ودخول 
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أية خمالفات املالئكة، كخلّو البيت من أنواع الغناء واملوسيقى، ومن 

 رشعية.

 تشخيص احلالة، وذلك بتوجيه بعض األسئلة للمريض:

 هل ترى زوجتك أحيان ا بمنظر قبيح؟ -3

 هل حتدث بينكام خالفات عىل أمور تافهة؟ -2

ا خارج البيت، وضيق نفيس داخله؟ -1  هل تكون مرتاح 

 هل ينزعج أحد الزوجْي أثناء عملية اجلامع؟ -4

 م مزعجة؟هل يتعرض أحد الزوجْي يف منامه ألحال -5

 هل ينزعج أحدكام من قراءة أو سامع القرآن؟ -6

ثم يتم من خالل توجيه هذه األسئلة واالجابات عليها، حتديد احلالة 

 املصابة، لتبدأ بعد ذلك املرحلة الثانية. 
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  :املرحلة الثانية

 :العالج: تضع يدك عىل رأس املريض، وتقرأ هذا الرقية يف أُذُنه

ثِه، ثم تقأعوذ باهلل من الشيطان  ِخه، ونفم ِزه، ونفم رأ بوضوح الرجيم؛ من مهم

( من سورة البقرة، ثم تكرر 5-3ثم اآليات ) سورة الفاحتة عرش مرات،

(، ثم 364-361) ( من سورة البقرة أيضا، ثم تقرأ اآليتْي322) كثريا اآلية

 (.246-245( ثم اآليتْي )255اآلية )

( 56-54ن، ثم تقرأ اآليات )( من سورة آل عمرا39-34ثم تقرأ اآليتْي )

ا 322-337واآليات )  12) ( من سورة األعراف، وتكرر هذه اآليات كثري 

َحَرُة َساِجِدينَ ﴿مرة( خاصة قوله تعاىل:  ثم تقرأ اآليتْي:  .﴾َوُألمِقَي السَّ

ا خاصة قوله تعاىل: (43-42)  من سورة يونس، تكرر هذه اآليات كثري 

 ( من سورة طه.69) ثم تكرر كثريا  اآلية ﴾إِنَّ اهللََّ َسيُبمطُِلهُ ﴿

( 32-3املؤمنون. ثم اآليات )من سورة ( 334-335ثم تقرأ اآليات: )

من سورة األحقاف. ثم اآليات ) 12-29) من سورة الصافات. ثم اآليات 

( من سورة احلرش. 24-23) ( من سورة الرْحن. ثم اآليات 11-16)

رأ سورة اإلخالص، ثم سورة ( من سورة اجلن. ثم تق9-3ثم اآليات )
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الفلق ثم سورة الناس. ويراعى عند قراءة اآليات والسور التي ورد ذكرها، 

 أن تكون قراءة واضحة وسليمة متاما من األخطاء اللغوية والنحوية.

 املرحلة الثالثة: 

عالمات الشفاء، تظهر عىل املريض للداللة عىل ختلصه من السحر 

 :واجلن، منها

 والطمأنينية بْي الزوجْي. عودة السكينة -3

 العودة التدرجيية إىل املعارشة الزوجية الطبيعية والناجحة. -2

 .يشعر املريض بعودة نشاطه وحيويته مثل ما كان قبل السحر -1

 يشعر املريض بالراحة واهلدوء، وكأنه كان فاقدا للذاكرة. -4

 .(3)يعود املريض إىل أداء العبادات والصالة وسامع القرآن -5

 

                                                           

  من موضوع بعنوان: سحر التفريق بْي الزوجْي. وعالجه. انظر مقتطفات (3)

  https://masdarona.com/sihr-tafriq موقع : مصدرنا
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التعدد حق للرجل، رشعه اهلل تعاىل، وفيه من احِلَكم ما ال خيفى، فأنِت 

أيتها السيدة متتلكْي زوجا، وربام ال تدركْي ما تتجرعه املرأة العانس 

التي ل تتزوج، أو األرملة واملطلقة التي صارت بال زوج، فلامذا تبخلْي 

ىل عىل أخت لك مسلمة؛ تشاركك يف زوجك، وهبذا يندفع بفضل اهلل تعا

 عنها أل الوحشة ومرارة الوحدة.

 أنت لن تفقدي زوجك بذلك.

 فلامذا ينبغي أن ترتكيه؟؟

غاية ما هنالك أن نصيبك منه سوف يكون أقل من ذي قبل؛ هكذا إذا كان 

األمر قارصا عىل احلساب العاجل، ومقاييس املكسب واخلسارة 

لكن األمر سوف خيتلف إذا كنت ستحتسبْي عند اهلل هذا الوقت  ،املادية

واملال الذي سيخّص به زوجك زوجته األخرى، وترجْي من اهلل بأن 

 خيلف عليك عام فاتك، والربكة والفضل فيام آتاك.
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أيتها السيدة الفاضلة، نخاطب فيك اإليامن، ونخاطب فيك العقل، فال 

الطالق أو اخللع، فتصريين بال  يستفّزنك الشيطان فيحملك عىل طلب

زوج، وتضّيعْي أرستك وأوالدك إن كان عندك أوالد، ثم تنقشع عنك 

سكرة الغضب والغرية، فتجدين نفسك قد خرست ما لعلك تعجزين عن 

 !! تعويضه مدى احلياة

إن الطالق مهام كان سببه، فإن وقعه عىل املرأة شديد، وتأثريه يف 

وال ، ة املجتمع هلا، ال تتحمله أكثر النساءعالقاهتا االجتامعية، ونظر

يرتاب عاقل يف أن صرب املرأة عىل التعدد خري هلا وأهون من صربها عىل 

 أن تعود إىل بيت أهلها مطلقة، ثم تبقى هكذا بال زوج.

ولسنا نقول: إن التعدد لن يؤثر عليك بيشء أبدا، ولكننا نقول: إن بإمكانك 

ديد، وتتكيفي معه، وتندجمي من خالله يف أن تتعاييش مع هذا الوضع اجل

 حياتك الطبيعية، كام عاشت النساء دهرهّن قبلك، وكام سيعشن بعدك.

وتأميل أيتها السيدة يف عاقبة الطالق، فلن تكون أهون مما أنت فيه، إذا 

رت يف أمرك وعلمت حال كثري ممن طلبن الطالق بسبب ذلك؛ وكيف تدبّ 

ن بعد فوات األوان، فاملكابرة والتعاظم عىل أهنّن قد ندمن كل الندم؛ ولك

 .رشع اهلل، ال يوقع صاحبه إال يف الرش
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والنصيحة لك أن تستعيني باهلل، وتقفي بْي يديه يف ليل طويل، تترّضعْي 

وتبّثْي شكواك إليه، وهو سبحانه القادر أن خيفف عنك، قال سبحانه: 

ِم َربَِّك َواَل ُتطِعم ِمنمهُ ﴿ رِبم حِلُكم اَفاصم َرة   ،مم آثاِم  َأوم َكُفور  َم َربَِّك ُبكم ُكِر اسم َواذم

ُه َليمال  َطِويال   ،َوَأِصيال   ُجدم َلُه َوَسبِّحم َيا ﴿. وقال جل شأنه: (3)﴾َوِمَن اللَّيمِل َفاسم

ابِِرينَ  اَلِة إِنَّ اهللََّ َمَع الصَّ ِ َوالصَّ ربم تَِعينُوا بِالصَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا اسم  . (2)﴾َأهيُّ

أما طلب املرأة الطالق بسبب التعدد، فال جيوز ذلك، إلن اهلل أباح للرجل 

اإلسالم ينظر يف هذا إىل ، وبالتعدد مع ما يصيب املرأة منه من هّم وضيق

املصالح العامة املتعلقة باملجتمع، فتلك املصالح أوىل من مصلحة 

 .املرأة باالنفراد يف زوجها

الرجل وحده، وإنام هي مصالح  التعدد راجعة إىل ةوليست مصلح

فلو أبيح للمرأة أن تطلب الطالق بسبب ذلك، لكان يف هذا ، للمجتمع كله

 .مضادٌة للحكمة التي أرادها اهلل من مرشوعية التعدد، وتضييٌع هلا

املرأة إذا ل تستطع أن تتحمل ذلك، وخشيت أن ال تؤدي حق زوجها، ف

احلالة امُلرضية وال  فيجوز هلا طلب الطالق، ولكن هذا ليس هو

                                                           

 [.26 -24]اإلنسان: ( 3)

 [.351]البقرة: ( 2)
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الطبيعية، وإنام هو من أجل قصور املرأة وقلة صربها، فهذه حالة استثنائية 

ال ننصح هبا املرأة، ثم ال تدري لعلها تطلب الطالق، ثم يتبْي هلا بعد 

 فوات األوان أن ما كانت فيه أهون مما صارت إليه!

ننا نستفيد التسليم وأما إن قالت: وأما نحن فامذا نستفيد؟ فاجلواب عنه: أ

ألحكام اهلل والرضا هبا، وعدم االعرتاض عليها، وكفى هبا من فائدة، فإن 

  هذا هو حقيقة اإلسالم وأصل اإليامن.

نعم؛ كراهية املرأة لزواج زوجها بأخرى أمر طبيعي وفطري، لكن األل 

وهبذا ، والكراهة الطبيعية يشء، والتسليم ألمر اهلل ورشعه يشء آخر

، أّن ما جتدين يف صدرك من ضيق وحرج، هو أمر طبيعي فطري، تعلمْي

 .(3)ما ل يصاحبه تسخط عىل أحكام اهلل أو كراهية هلا

 

 

                                                           

 تزوج زوجها عليها وتريد اخللع؟!مقتطفات من فتوى بعنوان: ( 3)

 موقع: اإلسالم سؤال وجواب  21/24/2236

https://islamqa.info/ar/answers 
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احلصول عىل منصب عاٍل يشعر فيه الشخص بالنجاح، ُيعترب هدف 

 احلفاظ عىل العالقة الكثريين منا، ولكن حتى يف أكثر الدول، يعترب

الزوجية أمرا أصعب بالنسبة إىل النساء ذوات املناصب العليا مقارنة 

 بنظرائهن الرجال.

وعندما درس باحثون مؤخرا، كيف أّثرت الرتقيات يف الوظائف العليا 

عىل احتامل وقوع الطالق بالنسبة لكل من الزوجْي، كانت النتيجة أن 

دفع الثمن عىل الصعيد الشخيص يف الزوجة كانت أكثر عرضة بكثري ل

 .سبيل نجاحها املهني

فالرتقية إىل منصب عال يف السياسة، تزيد من معدل الطالق بْي النساء، 

ولكن هذا األمر ال ينطبق عىل الرجال، كام أن النساء الاليت يصبحن 

مديرات تنفيذيات ُيطلَّقن أرسع من الرجال الذين يصلون إىل املنصب 

 ذاته.
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سة: أن النساء املتزوجات كّن عرضة للطالق بعد ثالث سنوات ويف درا

، ثم من ترقيتهن إىل منصب مدير تنفيذي، مقارنة بنظرائهن الرجال

تضاعفت نسب انفصال نساء ترّقْي فأصبحن رئيسات بلديات وعضوات 

برملان؛ وبقيت أخريات منهن متزوجات بعد مرور ثامين سنوات عىل 

اسة ملن بادر بطلب الطالق، لكن إحدى ول تتطرق الدر ،انتخاهبن

النظريات ترى أن أزواج مديرات يف مناصب عليا وجدوا أنه من الصعب 

 عليهم التعامل مع هذا الوضع. 

ويعاين العديد من األزواج من التوتر والقلق، عندما يتغري تقسيم أدوارهم 

، أو االقتصادية واالجتامعية، فمثال قد يقل وقت الفراغ املشرتك بينهام

يتغري توزيع املهام املنزلية، ولكن هذا التوتر غالبا ما يتضّخم عندما 

 .حتصل املرأة عىل ترقية، ألن ذلك خيلق كثريا من املهام غري املتوقعة

 :مشرتك قلق مصدر

عاما( وهي مديرة تنفيذية ملجموعة مفروشات وأثاث فاخر يف  19سيدة )

ول: كلام قمنا بعملنا عىل نحو دولة عربية، تضحك قائلة: نتبادل نكتة تق

 أفضل، كلام كان طالقنا حمتمال أكثر!!
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وتضيف: كان طفالي صغريين، حاولت كأم االهتامم هبام إىل جانب 

قيامي بعميل الذي يتطلب مسؤولية كبرية كوين رئيسة تنفيذية، مثل السفر 

املتكرر، وساعات العمل الطويلة، والضغوط التي تأيت مع كوين شخصية 

ة يمكن أن تتسبب أحيانا كثرية بصعوبات، لكن ذلك كان مصدرا عام

 .رئيسيا لتصدع عالقتي الزوجية

ويبقى السؤال: كيف يمكن للنساء الطاحمات باملناصب العليا، البقاء 

 عىل حياة زوجية آمنة يف حال وصوهلن إىل قمة اهلرم املهني؟

بعد حصوهلن  تشري بيانات أحد األبحاث: إىل أن النساء اللوايت تطلقن

عىل ترقيات عالية أقل احتامال للزواج جمددا، ولكن البحث ال يذكر ما 

إذا كّن أكثر سعادة يف حياهتن بال رشيك، أو ما إذا كن قد وجدن صعوبة 

 يف العثور عىل رشيك جديد.

تقول سيدة: إن إحدى النتائج املفيدة الرتفاع معدالت الطالق، هي أنه 

ل من الرجال والنساء يف جمتمعنا، تويل أصبح من األسهل بكثري لك

 مناصب عليا يف األعامل والسياسة دون رشيك!
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وتضيف: أصبح املجتمع أكثر تقّبال لفكرة الطالق، وأنه قد يكون أمرا 

إجيابيا، إن دخلت امرأة يف عالقة غري متكافئة مع زوج ال يدعم مسريهتا 

ا مع إمكانية البحث عن املهنية، فإن الطالق يتيح هلا االستمرار يف مهنته

فليس بالرضورة أن يكون البقاء  الءم مع واقعها الوظيفي اجلديد،رشيك يت

 .!!(3)مع نفس الشخص طوال احلياة

 

 

                                                           

 ملاذا تزيد ترقية املرأة يف العمل من احتامل طالقها؟ مفتطفات من موضوع بعنوان:( 3)

21/23/2222 

https://alghad.com/ 
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، ألن تعامل الزوجة معه فيه ُيعد الزوج البخيل من أسوأ أنواع األزواج

رمان ال ينتهي، جدا، ويمثل عبئا ثقيال عليها، فاحلياة معه ح حتّديا كبريا

وحتمل من القسوة ما يدمر أمجل ما فيها؛ روحها ومشاعرها وزهرة 

 شباهبا.

 التعرف عىل الزوج البخيل:

قد ال يكون بإمكان الزوجة كشف صفة البخل يف الزوج يف فرتة اخلطوبة 

ألسباب كثرية منها: قرص مدة اخلطوبة، أو إرتدائه قناع مغاير حلقيقته، فام 

تبدأ صفة البخل يف الظهور عىل الزوج من خالل  أن حيدث الزواج

 ترصفاته وأفعاله.

 ومتر األيام والشهور.

 ن صفة البخل من زوجها، ن متكّ لتتأكد الزوجة مِ 
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 فامذا عساها أن تفعل يف هذه احلالة؟ 

 أتصرب أم تطلب الطالق؟

 وهل ُيَعّد الطالق من الزوج البخيل أمرا سليام أم ال؟

ن الزوجات، وسؤاهلن عن الطالق من الزوج تم اللقاء بمجموعة م

 :هن كالتايلل هو قرار سليم أم ال، وكانت آراؤالبخيل، وه

)ن.ر( ربة منزل قالت: إنه جيب عىل الزوجة حماولة تغيري الزوج  

البخيل، وبخاصة إذا كان حمّبا هلا، موضحة أن الزوجة جيب أن حتاول 

نفصال عنه والتخلص منه، جاهدة يف تغيري هذا الزوج بدل التفكري باال

وعليها وحدها أن تقرر إما االستمرار أو الطالق وفقا لظروفها ومدى 

 حتّملها.

)ل.ع( وتعمل موظفة يف أحد البنوك بإمارة الشارقة، أكدت من خالل  

خربهتا اخلاصة أن البخل صفة ال يمكن تغيريها، وأن جمرد تفكري الزوجة 

الزوجة حياهتا وعمرها وشباهبا ثمنا  يف ذلك يمثل خطأ كبريا جدا قد تدفع

 له، وهي تؤيد الطالق من الزوج البخيل بمجرد إكتشاف بخله.
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)د.أ( ربة منزل، ترى أن الطالق من الزوج البخيل حيتاج أوال للتأكد من  

ذلك، فقد يكون الزوج حريصا وتعترب الزوجة حرصه بخال، فإذا كان 

تقبل حياهتا وحياة أطفاهلا الزوج بخيال عليها أن تعلم كيف سيكون مس

معه أو بدونه، وعليها أن تقّدر قيمة اخلسارة التي ستخرسها يف حال 

 اإلستمرار معه أو بعد االنفصال عنه، والقرار بيدها.

)آيات( تعمل إخصائية اجتامعية بأحد مدارس الشارقة، أفادت بأن البخل  

جات هامة يف ال يقترص عىل االحتياجات املادية فقط، وأن هناك احتيا

حياة الزوجة كأنثى، جيب أن تفكر يف مدى حتملها للحرمان منها، ألن 

الزوج البخيل سيكون بخيال يف كل يشء، حتى يف احلب واملشاعر، 

والعطف واحلنان، ولذلك فهي ترى أن الطالق من الزوج البخيل قرار 

 سليم من وجهة نظرها.

ج البخيل، ألن احلياة معه .ي( ربة منزل، ترى حتمية الطالق من الزوـ)ه 

جحيم وحرمان وبؤس شديد، وترى أيضا أنه من الظلم أن ُتفني الزوجة 

ن القرار الصائب عىل الزوجة، ومدى وليكشباهبا مع الزوج البخيل، 

 .(3)احتامهلا العيش معه أو االنفصال عنه وهو عىل هذا احلال

                                                           

 مقتطفات من مقال بعنوان: الطالق من الزوج البخيل قرار سليم أم ال. (3)

 2239يوليو  23 رهام كامل

https://www.hiamag.com/ 
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 وراء أغلب قضايا الطالق يف املحاكم بخل الزوج

تعود إىل عدم اإلنفاق  اليوم، أغلب قضايا الطالق يف املحاكم نّ كام أ

لقضاء للمطالبة بالنفقة، هم للجوء إىل اما يضطرّ  عىل البيت واألبناء،

فالشكليات سيطرت عىل البعض، وتقليد بعض الزوجات لغريهّن ممن 

تتيح هلّن أحواهلّن املادية رشاء كامليات ومواد رفاهية غالية، بينام غريهّن 

نظرن إىل عدم قدرة أزاوجهّن عىل اإليفاء بمتطلباهتّن اليومية، وتبدأ ي

 .وارتفاع نسبة الطالق اخلالفات بْي الطرفْي

فأول ضحايا الطالق هم األبناء، حيث تقيض األم حياهتا يف املحاكم من 

أجل طلب نفقة أو حضانة، كام أّن أكثر قضايا القضاء األرسي تدور حول 

ادل رؤية األبناء بْي األم واألب، واإلنفاق عليهم، حضانة األبناء، وتب

 .ومسكن الزوجية، أو مسكن احلاضنة، والقيمة املالية للنفقة
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، سيطر عىل عقول رق الرياضية يف العالهوس تشجيع كرة القدم والف

ع معظم الشباب والرجال والنساء، بل واألطفال، فال خيلو بيت من تشجي

 .فريق من إحدى الفرق

وال يقف التشجيع عىل جمرد الفرحة لفوز الفريق أو ملجرد احلزن، لكن 

ستريية قد تصل إىل حد مر ىف بعض األحيان إىل خالفات هوصل األ

الشجار بْي املشجعْي، وأحيانا  خيرس بعض األشخاص حياهتم بسبب 

ر األمر إىل تشجيع فريق معْي، ول يقف األمر عند هذا احلد، ولكن تطو

ا يتحول الزوج أثناء املباراة إىل شخص آخر وحيوّ  ل داخل األرسة، فأحيان 

البيت إىل شىء ال يطاق، والطامة الكربى إذا ما نال فريقه هزيمة من 

 .الفريق املنافس ليتحول األمر إىل كارثة حقيقية

وهذا ما حدث مع زوجات كثريات، إحداهّن جلأت إىل حمكمه األرسة 

ل حياهتا وحياة أبنائها إىل جحيم ال يطاق، إلنقاذه ا من زوجها الذى حوَّ

فكان يعتدى عليهم بالرضب املربح، والسباب دون رْحة، بسبب خسارة 
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 .فريقه الذى يعشقه أكثر من أى شخص

 رصاخ الزوج كان يسمعه اجلريان، فيحاولون هتدئته! 

 لكن هيهات أن هيدأ الثور اهلائج!

لطالق التى أقامتها ضد زوجها: زوجى متعصب قالت الزوجة ىف دعوى ا

حّول حياتنا إىل جحيم بسببه كرهت الرياضة، بالرغم من أننى كنت عىل 

عالقة طيبة بزوجى قبل الزواج، إال أننى ل أكتشف تعصبه واهنياره بسبب 

 .ما حدث بعد الزواج كان بمثابة صدمة عنيفة ىلخسارة فريقه الريايض، و

الكالم، والتقطت أنفاسها، ثم عاودت احلديث  صمتت الزوجة فجأة عن

قائلة: زوجى زميىل بالعمل، وعندما رّصح بحبه ىل شعرت بالسعادة، 

ا حمبوب ا وخفيف الظل، ويمتاز باهلدوء واالحرتام،  خاصة أنه كان شخص 

وعندما أهنى زوجى استعداده للزواج تقدم إيّل وطلب يدي، وىف حفل 

د شهور تم الزفاف، وكنت من أسعد عائىل هبيج متت اخلطوبة، وبع

 الفتيات.

احلياة بيننا كانت هادئة، حتى اخلالفات التى حتدث بيننا كانت تنتهى بعد 

دقائق معدودة، وىف أحد األيام اتصل زوجى بى وطلب إعداد وجبة الغداء 
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ليتمكن من مشاهدة مباراة بْي فريقْي، وخالهلا اكتشفت أن زوجى يتحول 

 .بأى يشء أمامه، كاد حيطم كل يشء بعد خسارة فريقه إىل ثور هائج يطيح

 وقفت أشاهد زوجى وهو يرصخ ويقوم بتكسري األثاث! 

 وأنا مصدومة!

 عىل األرض! حاولت هتدئته، لكنه ألقى بى 

وظل عىل هذا الوضع عدة ساعات، دخلت إىل غرفة نومى أحاول جتميع 

 .ا قام به زوجىشتات نفسى، وحماولة إجياد مربر ملِ 

تلك الليلة نام زوجى عىل األريكة وقضيت ليلتى وحيدة، أبكى من هول 

ترصفات زوجى، عاجزة عن الشكوى ألحد، استيقظ زوجى من النوم 

ا إىل العمل، وكأن شيئ ا ل  واعتذر ىل عىل ما بدر منه، وانرصف متجه 

 يكن. 

بعد فرتة اكتشفت أننى حامل، شعرت بالفرحة العارمة، وأخربت زوجى، 

ا باخلرب، بعد شهر خرس فريق زوجى لكرة القدم، ليقوم زوجى  وكان سعيد 

بنفس الترصفات من رصاخ وحتطيم أشياء، لكننى قررت عدم الوقوف ىف 
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وجهه، واالبتعاد عنه، لكنه اعتدى عيّل بالرضب، وكدت أفقد اجلنْي 

 بسبب هذا اجلنون.

 حتملت زوجى وغرابة سلوكه، ووضعت أول أبنائى ليعيش معي نفس

املعاناة التى أعيشها مع زوجى، ترصفات زوجى اجلنونية كادت تتسبب 

ترك  اقرتحت والدتى عيلّ  ىف إصابة ابنى بالفزع واهللع بسبب صوته،

ا خالل مشاهدة زوجى ألية مباراة، حتى ال نتعرض للرضب  املنزل متام 

 .واإلهانة عىل يد زوجى

ور الوقت ازداد األعوام مضت بينى وبْي زوجى عىل هذا الوضع، وبمر

ا، شعرت بالقهر واخلوف، زوجى أصبح جمنون ا ال هيتم باستقرار بيته  سوء 

 .أو حتى احلالة النفسية ألبنائنا، كل اهتاممه بتشجيع فريقه

 جلأت إىل أرسته ملساعدتى، لكنهم عجزوا!

 بيتى اهنار، وحالتنا النفسية ساءت! 

 ومشاعر احلب تبدلت بالكراهية واخلوف!

 من واألمان مع زوجى، فقدت األ
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 فقررت احلصول عىل حريتى وطلب الطالق!

 برغبتى، دون خوف أو ندم.

 .(3)أقمت دعوى طالق للتخلص منه إىل األبد

 

 

                                                           

 ات من مقال بعنوان: زوجة تطلب الطالق بسبب تشجيع زوجها فريق ريايض.انظر مقتطف( 3)

 2222يناير  22أمنية إبراهيم 

https://alwafd.news/article 



397 

عادة ما يتعّهد الزوجان بالبقاء معا  يف الرساء والرضاء، لكّن الواقع ربام 

لزوجة أو الزوج باملرض، أو حادث ُيظهر غري ذلك، يف حال أصيبت ا

عريض ينتج عنه إعاقة جسدية، يعرتض أحدمها عىل قضاء اهلل، ويطلب 

االنفصال عن رشيكه دون األخذ باالعتبارات النفسية أو األخالقية أو 

العاطفية، وهذا ما حيدث من الزوج غالبا، وال حيدث من الزوجة إال 

 نادرا!

 لرجال؟هل هذا يعني أن النساء أوىف من ا

قد يصل املريض، وعىل األخص إن كان ذو إعاقة، إىل مرحلة حيتاج فيها 

إىل من يرعاه، ووضع كهذا يمكن أن يغرّي واقع الزواج وآلياته، فإذا كان 

الرشيك مريضا  جدا  وغري قادر عىل العمل أو احلركة، قد يكون ذلك 

مشكلة  مؤرشا  رئيسيا  إىل الطالق، كام حيدث حْي تعاين األرسة من

  .مادية توقف حركة احلياة يف األرسة
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تقول باحثة اجتامعية: إن شعور بعض النساء بالضيق يف حال مرض 

الزوج أو إعاقته أو ضعفه، خصوصا  إذا ما احتاج إىل رعاية رضورية 

ومستمرة منه، هذا الشعور بعدم الرضا قد يدفعهن إىل طلب الطالق، 

ء بقية عمرهّن بمفردهن، وهذا والبحث عن رشيك آخر، أو حماولة قضا

 احلال ينطبق عىل الرجل بنسبة أكرب. 

 يمكن أن تقول املرأة لزوجها: 

 لن أكون سعيدة معك يف مثل هذا الوضع.

 أفّضل أن أكون وحدي بدال  من أن أكون يف زواج كهذا!

وأظهرت الدراسات أّن نسبة الطالق بسبب مرض الزوجة كانت أكثر 

األصغر سنا ، كام أهنا تركزت عىل أمراض معينة،  شيوعا  لدى الشباب أو

 .(3)هي الرسطان والقلب والرئة والسكتة الدماغية

سيدة تقول: مع أول شهر زواج، ظهر مرض جلدي عىل وجهي وظهري، 

ا عىل نفس زوجي، مما دفعه إىل أن يعاملني بعنٍف شديد،  بصورة ُمؤثِّرة جدًّ

                                                           

 مرض الزوجة قد يؤدي إىل الطالق. انطر مقتطفات من مقال بعنوان:( 3)

 2237سبتمرب  26 حممد كريم

https://www.alaraby.co.uk/ 
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ا، وأنا حامل يف  يريد أن يطلقني!!  وهوالشهر الرابع اآلن،  ودائام  ينفر مني جدًّ

َزَل اهلُل  هذا الزوج وغريه، من املفروض أن يلتمس لزوجته العالَج، )فـاَم َأنم

َمُه َوَجِهَلُه َمنم َجِهَلُه(، وليس من املروءة 
َمُه َمنم َعلِ

، َعلِ َزَل َلُه َدَواء  َداء  إاِلَّ َأنم

ض هلا، وأن يقسَو عليها هذه أن يتخىلَّ عن زوجته عند أول حمنٍة تتع رَّ

  .(3)القسوة بسبب أمٍر ال يد هلا فيه

 ختيَّل لو أن أختك أو ابنتك كانت يف مثل هذا املقام؟! 

 هل كنت ترىض هلا ذلك؟! 

وبالرغم من كون طالق الرجل زوجته بسبب مرضها أو إعاقتها نقصا يف 

و إعاقته، مروءته، وكذلك الزوجة لو طلبت الطالق بسبب مرض الزوج أ

ُيعترب نقصا يف وفائها، إال أن هذا ال يبطل القاعدة األساسية املتمثلة بحق 

 .الزوجْي بإهناء احلياة الزوجية، متى أراد أحدمها االنفصال عن اآلخر

  

                                                           

 فتوى بعنوان: طالق زوجة بسبب مرض جلدي. انظر مقتطفات من( 3)

  2237ديسمرب  26تاريخ النرش : 

https://fatawaalsawy.com/ 
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تتذمر العديد من الزوجات من السهر الدائم ألزواجهن خارج املنزل، 

ء عىل املرأة، فهناك أزواج يتمردون عىل النظام املفرتض تاركا  كل األعبا

واالستقرار لألرسة؛ حيث يقضون طوال أيام األسبوع يف السهر خارج 

املنزل مع األصدقاء، ما يسبب ذلك معاناة لسيدات كثريات، قد يصل 

األمر هبّن إىل الشعور باالزدراء والتهميش والنقص يف منزل الزوجية، 

  ال.والتفكري باالنفص

)ن.ح(، ربة بيت، تشعر بأّن زوجها ال يستطيع أن يرتك عادة السهر التي  

اعتاد عليها، ويراودها شك أنه يفضل أصدقاءه أكثر منها، وتقول: بعد 

عودتنا من شهر العسل مبارشة، بدأ يومّيا  بدعوة أصدقائه عىل العشاء 

الرابعة صباحا  بمنزلنا، ويسهر إىل أوقات متأخرة، ويف هناية األسبوع حتى 

تقريبا ، وحْي كنت أعرتض يقاطعني وال يتحدث معي أليام، واآلن أنا أّم 

 ما يكون.بعدها لطفل، ل أعد أحتمل، ولن استسلم لألمر الواقع، وليكن 
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أما )ج.ر(، ربة بيت، فتشكو من إدمان زوجها عىل السهر خارج املنزل 

 : بعد أن أنجبُت منذ أن تزوجت منه، وهو سبب انفصاهلا عنه، وتضيف

أشعر بالقهر يف داخيل، وأنتظر حال رسيعا،  ابني األول ثم الثاين أصبحُت 

ول أعد أحتمل، وبالصدفة علمت من إحدى قريبايت، والتي كان زوجها 

يسهر معهم يف االسرتاحة نفسها، كانت قد طلبت الطالق، فطلبت 

 الطالق، ولألسف طلقني من دون تردد!! 

تعلل سبب سهر الزوج الدائم هو هروبه من ثينات، سيدة يف الثال)س(  

منزل الزوجية بال مربر، وتقول: أجد حرجا  باألمر؛ فالزوجة ال خترج 

زيارة صديقاهتا إن للسهر خارج املنزل ساعات طويلة كام يفعل الزوج، 

أو مراجعة لدى طبيب، أو حضور املناسبات وجماملة اجلارات، ال تعدو 

الزوج بانتظارها عىل أحّر من اجلمر، بينام الزوج  ساعة أو أكثر، ويكون

حساب ألحد، ما نتج خيرج متى شاء ويعود متى شاء، دون أن حيسب أي 

 اتـخاذيف نفوس كثري من الزوجات، وقد بدأن يف  عن ذلك امتعاض وقهر

 القرار املصريي، وإن كان هذا القرار أبغض احلالل عند اهلل.

أّن السهر أمر وارد لدى معظم األزواج، ولكن  فريىزوج ثالثيني، أما )خ.م( 

جيب أال يؤّثر عىل األرسة، فاألهم هي الزوجة واألبناء، ويضيف: أنا شخصيّا  

  .أسهر مع أصدقائي هناية األسبوع إذا ل أكن مرتبطا  بمناسبات عائلية
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ويبدو أّن هناك أسبابا  قد تكون وراء حرص األزواج عىل السهر خارج 

يعاين بعض األزواج من تنافر األفكار واآلراء بينهام، فترّص هي املنزل؛ قد 

عىل أمر، وهو يرّص عىل أمر آخر حتى لو كان خطأ، وهنا حياول الزوج 

اهلروب من املنزل إىل أصدقائه ولساعات طويلة، فيزداد النفور والتنافر 

 .(3)بينهام إىل درجة الوصول إىل الطالق

تطيع باحلكمة والعقل أن حتل مشكلة سهر أما الزوجة الذكية، فهي من تس

  ظهر نكدها أو غضبها عندما حيرض.، وال تُ خارج البيت زوجها الدائم

 

 

                                                           

 !مقتطفات من مقال بعنوان: سهر األزواج يسعد الزوجات( 3)

 2231يونيو 36 زكية البلويش 
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 يت، وأرغب بالطالق منه.سيدة تقول: زوجي ال يعدل بيني وبْي رّض 

لقيامة ا يومَ  ا جاءَ إىل إحدامُه  امرأتان، فامَل  لهُ  كانَ  )منم جاء يف احلديث:  

 .(3)ه مائل(وشقُّ 

سؤال املرأة طالق زوجها، أي أن يطلقها زوجها إذا كان له سبٌب رشعي، 

، سألت الطالق منه وهذا ال حرج فيه، وقد فعلت امرأة ثابت بن قيس 

، ألهنا كانت تكرهه كراهة  شديدة، فإذا كان هناك  ول ينكر عليها النبي

 .(2) حرج عليها يف ذلكسبب رشعي لسؤال املرأة طالق نفسها فال

أنا امرأة متزوجة، وأنا الزوجة الثالثة، املشكلة هي أن  سيدة أخرى تقول:

زوجنا ال يعدل بيننا أبدا ، نساؤه االثنتان يعدل بينهام، أما أنا فال، من كل 

النواحي، أنا اآلن مرّصة عىل الطالق، ألنه وقع مؤخرا  مشكلة بيننا فأرص 

                                                           

 صحيح النسائي.( 3)

 انظر سؤال: هل للمرأة حق طلب الطالق إذا كان زوجها ال يعدل بينها وبْي رضهتا؟( 2)

http://fatawapedia.com/ 
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أيام، ال يأيت  (7)ه حارض كام تريد، واليوم مرت هو عىل الطالق، فقلت ل

 عندي. 

واملشكلة هي أنه اكتشف أن امرأته هلا عالقة مع شخص، ورغم ذلك ل 

مها، لكن ها أنه ال يكلّ بَ يعاقبها، بل بالعكس ينام معها، كأن األمر عادى، عاقَ 

 رغم ذلك يكلمها حينام يريد أن جيامعها كأن شيئا ل يكن!!

 : طلقني؟فأنا قلت له

 ال أقدر أن أعيش مع رجل ليس له غرية عىل نسائه! 

وهو اآلن يعاقبني، وال يأيت عندي أبدا ، وعندي منه بنتان، أما التي كانت 

هلا عالقة مع واحد فلم هيجرها، سواء ىف الفراش أو البيت، فهل هذا 

 يريض اهلل؟

رسول  ال جيوز، لقول رأة للطالق من غري رضر واقع عليهاإن طلب امل

 عليها رائحةُ  زوجها الطالق من غري ما بأس، فحرامٌ  ام امرأة سألتم )أيّ  :اهلل

 .(3)(ةاجلنّ 

                                                           

 .األلباين وصححه أْحد رواه (3)
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غ لك طلب فإذا كان زوجك يظلمك، وال يعدل بْي زوجاته، فذلك يسوّ  

 .الطالق منه

عن زوجته األخرى، فاعلمي أنه ال جيوز اهتام املسلم بغري  أما ما ذكرِت 

خطري، والكالم فيه بدون وجه مرشوع من  نة، كام أن أمر األعراضبيّ 

د كوهنا هلا عالقة مع شخص آخر ال الكبائر التي توجب غضب اهلل، وجمرّ 

نة عىل أن هذه املرأة غ لك أنت طلب الطالق، أما إذا كانت هناك بيّ يسوّ 

تفعل الفواحش وكان زوجك راضيا  بذلك، فذلك بال شك عيب يف خلقه 

 .(3)نهودينه، يبيح لك طلب الطالق م

 

 

                                                           

 انظر فتوى بعنوان: طلب الطالق لعدم عدل الزوج بْي زوجته وسائر الزوجات( 3)

29/24/2229 
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فضحتها نسب الطالق! حسب بيانات كثرية بيوت مغلقة عىل أرسار 

، 2237اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف دولة مرص لعام 

( ألفا، وأوضحت إحصائيات أن النسبة األكرب 733) وصل عدد املطلقْي

، مع كانت ألسباب عاطفية حلاالت الطالق تقع بْي املتزوجْي حديثا

إيضاح أن مشكالت القدرة اجلنسية أحد أهم أسباب الطالق، من خالل 

مقابالت أجراها موقع بحثي مع جمموعة من السيدات ترتاوح أعامرهن 

( عاما، للنقاش حول اعتبار ضعف القدرة اجلنسية للرجال 45 – 25) من 

 من أهم أسباب الطالق. 

ل حتصل عىل حقوقها الزوجية املتعلقة إحدى السيدات أشارت أهنا 

بالعالقة اجلنسية سوى خالل العرش سنوات األوىل من زواجها، الذي 

( عاما، وظلت طوال هذه السنوات غري قادرة عىل مواجهة 27استمر )

 زوجها. 
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أم لطفلْي: أوضحت أهنا ل تكن راضية عن عالقتها اجلنسية مع زوجها، 

 ليها. مما جعلها ُترسع يف إنجاب طف

( 32سيدة مخسينية: أشارت إىل أن عالقتها بزوجها، الذي تصغره بـ )

عاما، توقفت منذ سنوات، لتبقى مشكلة ُمهِدَدة لبيوت كثري من املرصيْي 

 الكتامن.  يف طّي 

 حكايات عن ضعف القدرة اجلنسية: 

)م.أ( سيدة يف العرشينات أدت العالقة اجلنسية املنعدمة بزوجها إىل 

باألذى النفيس واملرض العقيل، وحتدثت عن جتربتها واحدة من إصابتها 

بات، تّم زواجها من شاب يكربها، ولكن مستواه التعليمي صديقاهتا املقرَّ 

عالقة  ةأقل منها، وخالل أسبوعْي من الزواج ل ُيقم معها الزوج أي

جنسية، وألصق االهتام هبا نتيجة لتوترها، فلجأت والدة الزوج إىل طريقة 

العيلة كلها تفعل ذلك يا  "غشاء البكارة قائلة:  لفّض  أداة   قليدية مستخدمة  ت

، كان ذلك منطق والدة الزوج، حْي جلأ ابنها ". عليك أن تتحميل.ابنتي

إىل العنف مع زوجته، ثالث سنوات تعرضت هلا هذه الفتاة لإلهانة 

ا خدو "والرضب واألل النفيس، ومع حلظات األل والوالدة قالت: 

فلم تكن  "البنت، ال أحتمل أي يشء يذّكرين بتلك اللحظات أو تلك الفرتة
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راغبة يف رؤية املولودة، وتم إرساهلا إىل بيت الزوج، ول ترها من يوم 

 والدهتا منذ عامْي!!

دايام تضحك بشكل هستريي، وساعات ال تكن معنا يف "تقول صديقتها: 

 فسيا من هذه املرحلة بعد. مشرية إىل أهنا ل تتعاف ن ،"الدنيا أصال

تعرفت عىل شاب خالل أسبوع وتم الزواج، فتاة يف العرشينات، )أ.ج(  

عجز الشاب عن القيام بمسؤولياته، لتدخل إىل عال ملئ باالنتهاك 

والقسوة منذ ليلة الزفاف، وتعرضت إىل الرضب بأبشع الطرق، ومع 

ريس فض غشاء استمرار هذا الوضع ملدة سبع ليال، قررت والدة الع

البكارة بطريقة مؤذية جسديا ونفسيا، وتم بالفعل، إىل أن وصل هبا احلال 

للهروب إىل بيت والدهتا، وطلبت االنفصال حتى نالت حريتها مع كثري 

 من الذكريات املوجعة. 

% من الرجال يف املرحلة العمرية ما بْي 52نّوهت التقارير الطبية أن نحو 

ا، يعانو72 – 42) ن من الضعف اجلنيس املتمثل يف ضعف ( عام 

%( فقط من هؤالء من يلجأون إىل الطبيب، 32انتصاب القضيب، وأن )

والباقي يلجأون إىل الطرق التقليدية املتمثلة يف تناول املنشطات 

 اجلنسية بمختلف أنواعها دون املشورة الطبية. 
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دوية، يف هذا الصدد، ذكر املتحدث اإلعالمى باسم الرشكة املرصية لأل

مليون جنيه عىل املنشطات  322الذي أكد أن مرص سنويا تنفق فيام يفوق الـ

ا،  اجلنسية، الذي يلجأ هلا الرجال بشكل مستمر، وبّْي أن هذا الرقم كبري جد 

موضحا أن الشباب يلجأون إىل تلك املنشطات دون الذهاب إىل طبيب، 

 مما ينعكس عليهم وعىل العالقة الزوجية بشكل سلبي. 

يوما، تقول يف  52)ن.أ( فتاة يف العرشينات، انفصلت عن زوجها بعد  

حرية: كنت أظن بأن العيب مني، وأين لست مجيلة أو ال أعجبه، بقيُت بنتا 

ألربعة أيام حياول فيها زوجي إمتام العالقة اجلنسية، ويف كل مرة أسأله، 

املوقف،  يقنعني بأن هذا يأخذ وقتا، ويف كل مرة كان اإلحباط هو سيد

ثم ينكمش رسيعا وال يكمل، ل أكن أعي حينها بوجود جيدا كل مرة يبدأ 

مشكلة، ولكني كنت أشعر بأن شيئا ما جيري بطريقة غري طبيعية، فاجتهت 

عيّل بأن يذهب إىل الطبيب، لكنه رفض،  إىل والديت وأخربهتا، فاقرتحتم 

ر عىل حاله، واكتشفت حينها أنه جلأ إىل املنشطات، ولكن األمر استم

 بدأت أشعر باالشمئزاز ثم طلبت الطالق.

وتضيف: مّر عىل طالقي ما يقارب العام، وما زلت أقرف من هذا 

املوضوع والرجال كلهم، وأشعر بالضيق حول ما تتعرض له بنات 

 أخريات بسبب نفس املشكلة.
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)ج.ش( فتاة مسيحية يف العرشينات، ُرغم أن زوجها ل ُيقم أية عالقة  

، وإىل اآلن مع مرور مخس سنوات ل "بكرا"ة معها، وُتعترب جنسي

 حتصل عىل الطالق. 

عىل الصعيد القانوين، أكدت حمامية من وحدة الدعم القانونى بمؤسسة 

املحاميات املرصيات حلقوق املرأة، عىل أن الوحدة حتتوي عىل عدد 

 ْي:من قضايا الطالق واخللع بسبب هذه املشكلة، ذكرت من ضمنهم حالت

األوىل: زوجها يتعاطي املخدرات بكثرة، مما أثر عىل صحته اجلنسية، 

 يف أمر عجزه اجلنيس أهنال عليها رضب ا.  هُ وعندما ناقَشتم 

واألخرى: اهتمها زوجها باجلهل العاطفي واجلنيس، وأهنا السبب يف 

تعاستهم الزوجية، وكان يدافع عن نفسه بسالح االستعراض وعالقاته 

 تعددة مع أخريات!!اجلنسية امل

وأوضحت املحامية أن معظم احلاالت ل تلجأ إىل القضاء إال يف أضيق 

احلدود، بسبب أن أغلب الزوجات ال متتلك الشجاعة واجلرأة لتقديم 

توحي بأن هذا األمر فضيحة  شكوى، كام أن الثقافة السائدة يف جمتمعهنّ 

 للزوجة أمام أهلها وصديقاهتا!!
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ا األرسة: أن كثريا من السيدات التي تتعرض وأوضحت حمامية قضاي

الستحالة العيش مع زوجها بسبب الضعف أو العجز اجلنيس تلجأ إىل 

نهيها باخللع، وأن من اخللع، فالرجال ال يعرتفون باملشكلة، والسيدات تُ 

( قضايا بسبب 1( قضايا هلا عالقة بالطالق أو اخللع، تأيت )5بْي كل )

جال، واعتربت أن هذا من األسباب الرئيسية عدم القدرة اجلنسية للر

 .(3)الرتفاع نسب الطالق

عترب يف حْي ترتفع نسبة الطالق متسارعة بسبب الضعف اجلنيس، حيث يُ 

أحد أهم أسباب الطالق يف البالد العربية والعال، وقد رصدت جريدة 

 %( من حاالت اخللع يف مرص كانت نتيجة العجز اجلنيس!!55األهرام أن )

 اجلنيس: الضعف واعأن

 قّسم األطباء الضعف اجلنيس لثالثة أقسام:

 خلل يف الرغبة اجلنسية. -3

 )ضعف االنتصاب(. خلل يف األداء -2

                                                           

 .مقتطفات من مقال بعنوان: حاالت طالق باجلملة بسبب ضعف القدرة اجلنسية( 3)

   ن.هدير حس -سمر حسن

https://www.e kky.com/article 
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خلل يف النشوة اجلنسية )رسعة القذف أو تأخره، وعدم الشعور  -1

 (.بالنشوة

 اجلنيس: الضعف انتشار حول دراسات

ْي الرجال فالضعف اجلنيس منترش ب 3999حسب دراسة عاملية عام 

%(، وأنه مرتبط بالطبقة االجتامعية 41%( وبْي النساء بنسبة )13بنسبة )

 والوظيفة. والسنّ 

%( منهم لديه رغبة 94تبْي أن ) 2222وحسب دراسة أجريت يف اهلند عام 

 %( مع االنتصاب.52مشاكل مع القذف، و) م%( لدهي54جنسية متوسطة، و)

( شخصا يف الرشق األوسط، 422)وحسب استبيان عرب االنرتنت شارك فيه 

%( يعانون من ضعف االنتصاب، ومعظمها مرتبط بأمراض 45ظهر بأن )

 الضغط والسكر، ول تنفع املنشطات اجلنسية مع أغلب احلاالت.

ويف دراسة شملت جتمعات سكانية يف اإلسامعيلية بمرص، تضمنت 

رة اجلنسية ( عاما ، والنتيجة كانت أن القد41( رجال  بمتوسط عمر )422)

تتناقص مع السن، وسوء الرعاية الصحية واألمراض املزمنة، كام 

%( من الرشحية املستهدفة يعانون من ضعف االنتصاب، 21وّضحت أن )

 %( ضعف كامل.34%( ضعف متوسط و)32)
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 – 42) %( من الرجال بْي سنّ 52وحسب دراسة يف الواليات املتحدة، )

 باختالف درجاته. ( عاما  يعانون من الضعف اجلنيس72

%( من مرىض السكر 53وحسب دراسة ملنظمة الصحة والغذاء فإن )

 يعانون ضعف االنتصاب.

 العالج: حول دراسات

املنشطات اجلنسية ُرغم نجاحها، فهو نجاح قريب املدى فقط، ولكن 

 عىل املدى البعيد فإهنا ال تفيد.

اجتامعيا ووضعت دراسة أخرى تطبيقا يتضمن عالجا دوائيا ونفسيا و

ملرىض الضعف اجلنيس، والتطبيقات القليلة التي أجريت عليه أثبتت 

 .(3)فعالية عالية

 

 

                                                           

 اقتباسات من موضوع بعنوان: الضعف اجلنيس سبب للطالق.( 3)

https://www.darelzokora.com/ 
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الزواج ليس فقط عبارة عن تواجد رجل وامرأة يف مكان واحد، بل هي 

سوف  ،ن العزم عىل بناء أرسة ومنزلن، عاقداحياة مندجمة يبدأها الطرفا

لتايل عدد من األفراد واملنازل، فإذا كانت األرسة ثابتة مستقرة، ينتج عنه با

 نشأ عندنا جمتمع ثابت مستقر قوي ال تؤثر فيه رياح التجريف والتفكك.

كثريا  ما نرى مشاكل زوجية تطول فيها النزاعات بْي  ،ولكن لألسف

الزوجْي، وقد تصل للطالق، وتكون مرتبطة باخلمور واملخدرات 

 ا.ارتباطا وثيق

 ربام نتساءل ملاذا؟ 

 وهل اخلمور واملخدرات قد تفعل ذلك؟ 

 أو قد تكون السبب املبارش يف هذا؟

 .كل هذه التساؤالت لألسف إجابتها الوحيدة هي: نعم
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إن اخلمور واملخدرات يف عمومها جتعل من يتعاطاها يتكّون عنده 

ه، ويتخىل يبايل بام جيب أن يبايل ب ال فتجده املسؤولية، بعدم شعور عام

عن مسؤولياته واحدة تلو األخرى، ويتكون عنده اهتامم ومسؤولية جديدة 

 .املخدرات وهي

  :ل اهتامم أحد الزوجْي للخمور واملخدراتمرحلة حتوّ 

إن أغلب بدايات األزواج لتعاطي اخلمور واملخدرات تكون من أجل 

طي العملية اجلنسية، خصوصا  الرجال منهم، حيث يبدأ الزوج يف تعا

نة كثر احلديث أهنا تساعد يف العملية اجلنسية، مخور أو خمدرات معيّ 

ويبدأ يف تعاطيها بصورة متقطعة، أو يف مناسبات معينة، ومع الوقت يصل 

ملرحلة تكرار تعاطيها يوميا ، ومع تتابع التعاطي وكثرته وتكراره يوميا ، 

 يبدأ الطرف اآلخر بمالحظة ذلك.

واد املخّدرة ألسباب جنسية من األشياء البارزة وُيعّد تعاطي اخلمور وامل

جدا يف جمتمعنا اليوم، ذلك بالرغم من أن العديد من الدراسات قد أثبتت 

أن املواد املخدرة هلا تأثري سلبي عىل العالقة اجلنسية بْي الطرفْي، 

 .وأهنا خُترج العملية اجلنسية من نطاقها الطبيعي الذي خلقها اهلل عليه
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الحظ يف بدايات التعاطي اليومي عىل ت التي املالحظات رزأب أما عن

  :املدمن، فمنها ما ييل

أوال: الّسهر الكثري بدون مربر، مما يؤدي بالتاىل للنوم لساعات متأخرة 

هة )الكبتاجون( وباقي من اليوم التايل، إذا كان املخدر عبارة عن مادة منبّ 

 إذا كانت املادة التي يتعاطاها منتجات مادة )االمفيتامْي(، أو النوم الكثري

 .األفيون ( ومنتجاتاهلريويننه مثل )الرتامادول( و)مسكّ 

: ، وعدم حتّمله ملا املتعاطي الطرف كاهل عن املسؤوليات تساقط ثانيا 

ن عمله ويبدي مربرات كان مسؤوال  عنه، فتجد الزوج يبدأ يف الغياب ع

يه عام كان يقوم به يف العادة، من رشاء مستلزمات غري واقعية لذلك، أو ختلّ 

املنزل وعمل ما يتوجب عليه فعله، ومع الوقت يتخىل متاما  عن كل 

 مسؤولية حتى ال يعود مسؤوال  عن يشء كان يقوم به.

يات منزهلا، وبالنسبة للزوجة املتعاطية، جتدها تبدأ يف التخيل عن مسؤول

وأول مظاهر هذا اإلمهال تظهر عىل أبنائها ومنزهلا، فبعد أن كانت هتتم 

بدراستهم ونظافتهم وطعامهم، يبدأ األبناء يف املعاناة بسبب ختليها عن ذلك، 

ويبدأ منزهلا يف أخذ مظهر مشْي، ويظهر عدم ترتيبه بشكل واضح، ومن أكثر 

األبناء بسبب انشغاهلا  مع ألمالسلبيات التى حتدث هنا هو عدم تواجد ا

https://www.hopeeg.com/drugs/heroin-addiction
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ّمَل   باإلدمان، مما يعود بالتايل عىل األبناء بالرضر، أو أنه من املمكن أن حُتَ

هبذه األعباء فوق أعبائه، مما يعود عليه باإلرهاق والتعب،  الزوَج  الزوجةُ 

 .وبالتايل احلنق من الزوجة، مما جيعل املشاكل الزوجية تبدأ تباعا  

ات جديدة يستخدمها الطرف املتعاطي، سواء كانت أدو ورظه بداية ثالثُا:

، وهي ما يستخدمه مدمن اهلريوين، و)كرتلة( (3))رسنجات(، أو ورق بفرة

ستخدم يف لف احلشيش، هذه األدوات وربام غريها تكون دائام  وهي ما تُ 

أو مكان  ،موجوده معه أو يف ثيابه، أو يف أشيائه، أو منترشة يف املنزل

 .ائمجلوسه الد

:  .موجودة تكن ل العمل يف مشاكل ظهور رابعا 

، حيث اليومية املنزلية التعامالت يف املتعاطي الطرف اضطراب خامسا :

جتده يغضب بدون سبب واضح، أو حيّمل الطرف اآلخر أحد مسؤولياته، 

 .املواقف بعض يف التام الربود أو األفعال، ردود يف باملبالغة أو يقوم

وإمهال بعض العادات القديمة التي  عتياد عادات جديدةسادسا : بداية ا

 .اعتاد عليها الطرف اآلخر، وإظهار مربرات ربام تكون غري مقبولة

                                                           

  .هي أوراق جتارية صادرة من قبل رشكات تصنيع التبغ  card (Cigarette-ورق )بفرة (3)
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ل يكن له يف العادة التعرف عىل مثلهم،  جدد أصدقاء ظهور سابعا :

 . وإدخاهلم ملنزله، بسبب اشتهارهم بتعاطي املخدرات

بالفعل يف احلياة بْي الزوجْي ومن ثّم تبدأ املسؤوليات املتواجدة 

تتالشى أو تنتهي، وتظهر مسؤوليات جديدة غري مقبولة للطرف اآلخر، 

ومع الوقت تبدأ األمور تتعقد بْي الطرفْي، حتى تصل لطريق مسدود، أو 

يبدأ الطرف اآلخر يف التنازل وحتّمل األعباء، وهنا تبدأ مراحل جديدة، 

خر يتعاطى املخدرات، ال يقبل فالبعض بعد التأكد من أن الطرف اآل

 باحلياة معه، ويطلب الطالق، ويف الغالب ما يتحقق ذلك.

 كيف تكون احلياة مع الطرف األخر املتعاطي للمخدرات؟

يظهر شكل جديد من احلياة بينهام، ففي الغالب تكون احلياة باردة، ولكل 

د، أو أن واحد حياته اخلاصة به، وهذا يف احلالة التي يتواجد بينهام أوال

هناك أسبابا تؤدي إىل استحالة الطالق، ولألسف فإن يف هذه احلالة نجد 

أن نسبة اخليانات الزوجية تزيد عند الطرفْي، فبعد هذه احلياة الباردة 

بينهم، يبدأ الطرفان يف استمداد احتياجاته من خارج اإلطار الزوجي، 

 .وهذا ليس يف العموم، ولكنه وارد بشدة
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 :األرسةى تأثريها عىل املخدرات ومد

يظهر أن املخدرات عندما يعاقرها أحد الزوجْي، فإهنا تكون يف الغالب 

ت األرسي، فعىل سبيل لطالق، أو اخليانات الزوجية، أو التشتّ ا لسبب

( دعوى طالق وخلع 17522املثال، سجلت حماكم األرسة املرصية )

هي ونشوز بسبب اإلدمان ورشب الكحول، واجللوس عىل املقا

 .باستمرار

( ألف حالة طالق يف الّسنة، وقد ذكر 42ويف اململكة العربية السعودية )

أحد اخلرباء أن تعاطي املخدرات يكون سببا  من ضمن األسباب اهلامة 

حلاالت الطالق هذه، كام أن املخدرات، سبب الطالق واخليانات 

ببا  مبارشا ، الزوجية يف أغلب دول العال، منها ما تكون فيها املخدرات س

 .(3)ومنها ما تكون سببا  من ضمن األسباب، ولكنه أبرزها

 

 

                                                           

 انظر موضوع بعنوان: عالقة املخدرات بزيادة معدالت الطالق واالنفصال.( 3)

https://www.hopeeg.com/blog 
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